Oficina de la Fira de la Candelera

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ XXXVII FIRA DE COL·LECCIONISME I
BROCANTERS
Empresa Expositora________________________________NIF_________________
Persona de contacte__________________________Mòbil______________________
Telèfon fix_____________A/e_________________________________________
Adreça_____________________________________________________________
Població_______________________________________CP___________________
Retolació de la carpa____________________________________________________
Productes que comercialitza_______________________________________________
Tarifes
•

L’Ajuntament posarà a disposició dels expositors 1 carpa de 3x3 metres, la
retolació i 1 cadira, que no es cobraran.

•

Les taules les hauran de portar els expositors. En cas que l’expositor necessiti
llogar taules, el preu d’una taula de 2 x 0,70m és de 10 € (IVA inclòs).

•

En cas que l’expositor necessiti llogar una segona carpa addicional, el preu
d’una carpa extra de 3x3m és de 25 € (IVA inclòs).

Forma de pagament
•

Ingrés a La Caixa- compte núm. ES55 2100 3402 52 2200018575
IMPORTANT: Cal fer constar:
- el nom de la persona/empresa que fa l’ ingrés
- concepte de l’ ingrés: inscripció a la XXXVII Fira de
Col·leccionisme i Brocanters.

Formalització de sol·licitud
Sol·licito la participació en el certamen amb la reserva de ________carpa addicional de
3x3m, i _______ taula/es de2 x 0,70m, i en aquest sentit he fet efectiu l’ ingrés de
_________ €, en el compte indicat de La Caixa en concepte d’inscripció a la XXXVII Fira del
Col·leccionisme i Brocanters.
(continua darrere)
FULL PER EMPLENAR I TRAMETRE, ABANS DEL 15 DE JULIOL A L’OFICINA DE LA FIRA

Pl. del Mercat, 3-4 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 03 70 | red@molinsderei.cat

Oficina de la Fira de la Candelera

Observacions
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

L’adjudicació d’espais no serà efectiva fins què s’hagi fet arribar la sol·licitud
d’inscripció degudament emplenada (el present full) i, si s’escau, el comprovant
d’ingrés a l’Oficina de la Fira de la Candelera a l’adreça de correu electrònic
següent: ssf@molinsderei.cat

Oficina de la Fira

El sol·licitant
(signatura)

Data_________________

AVÍS LEGAL
Us informem que les dades facilitades seran incorporades a la base de dades de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV) de
l’Ajuntament de Molins de Rei a fi de realitzar les gestions, serveis o tràmits oferts i/ o impulsats per aquesta àrea. Les seves dades podran ésser
facilitades a d'altres administracions públiques per a l'estricte compliment de les obligacions legals o pel compliment de les obligacions derivades de
les seves sol•licituds.L’ens responsable del fitxer és l’Ajuntament de Molins de Rei i l’adreça en la qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
portabilitat, cancel·lació i oposició és empresa@molinsderei.cat o personalment a pl. del Mercat, 5-6, Molins de Rei.

□ He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat (www.espaiempresa.cat)

FULL PER EMPLENAR I TRAMETRE, ABANS DEL 15 DE JULIOL A L’OFICINA DE LA FIRA

Pl. del Mercat, 3-4 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 03 70 | red@molinsderei.cat

