FEIRA DA MAÇÃ 2013 - REGULAMENTO

Data
19 e 20 de outubro
Local
Avenida Dr. António Oliveira Salazar
Horário de Funcionamento da Feira
Sábado

10:00 horas às 23:30 horas

Domingo

10:30 horas às 20:00 horas

Na Feira podem estar representados os sectores
Vinhos

Provas e Vendas.

Maçã

Provas, Vendas e demonstração de produtos com aplicação de maçã .

Fumeiro

Provas e Vendas.

Comércio

Demonstração e Venda.

Serviços

Demonstração e Venda.

Indústria

Prova/Demonstração e Venda.

Alojamento

Programa especial durante os meses de Setembro e Outubro . Demonstração.

Restauração

Definição de ementas. Serviço de refeições na Feira.

Artesanato

Demonstração e venda.

Saúde

Promoção do consumo de maçã como hábito saudável .

Associativismo
Normas Regulamentares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

As inscrições deverão ser feitas até ao dia 11 de outubro.
A montagem dos stands é da responsabilidade da organização. O arranjo e ornamento é da
responsabilidade de cada expositor.
Cada expositor limpa e organiza a área que lhe for destinada.
A selecção dos lugares é da responsabilidade da organiz ação, serão divididos por sectores e
destinados pela ordem de inscrição.
A segurança será da responsabilidade de cada expositor.
A limpeza das áreas comuns é da responsabilidade da organização.
O expositor do concelho não terá encargos financeiros para com a organização. O expositor de
proveniência fora do concelho terá o encargo financeiro de 25€.
Não serão comparticipadas refeições nem despesas de deslocação.
A montagem dos stands deverá estar concluída até às 10h00 de sábado.
Serão informados até ao dia 15 de outubro da localização do espaço que lhes foi atribuído.
Deve preencher a respetiva ficha que poderá ser entregue por correio, por correio eletrónico e na
Câmara Municipal.

O sucesso na promoção de Armamar depende de todos. A sua colaboração é muito importante!
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