LA FASSINA, MERCAT URBÀ - REGLAMENT

La Fassina Mercat Urbà té lloc paral·lelament a la realització de FiraTàrrega, del 5 al 8 de
setembre de 2019, s’ubica al C/ Migdia (al costat de l’estació d’autobusos) de Tàrrega i es
regeix per les normes següents:
1.- Horaris de muntatge i desmuntatge
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

09:00 a 18:00
09:00 a 11:00
09:00 a 11:00
09:00 a 11:00

a partir 24.00
a partir 24.00
a partir 24.00
a partir 22:00

Només es podrà entrar el vehicle al recinte el dijous fins a les 18.00 i el diumenge a partir de les
22.00 pel desmuntatge. Aquest horaris poden variar per necessitats organitzatives.
2.- Només es poden vendre els productes declarats a la Sol·licitud de Parada. No es permet la
venda de productes alimentaris ni begudes de cap tipus.
3.- El nombre de places és limitat.
4.- El paradista ha de portar tot el material necessari per muntar la seva parada.
5.- Les parades no poden excedir l'espai contractat. En cas contrari l’organització pot fer
desmuntar la parada sense dret a devolució.
6.- Els sistemes d'il·luminació de la parada han de ser de baix consum, amb un màxim de 400
watts per parada. L'excés de potència elèctrica anirà a càrrec del paradista.
7.- Hi haurà vigilància nocturna a l’espai. Tot i així, les parades han de quedar protegides a la
nit. Qui vulgui por retirar el gènere i col·locar-lo al matí del dia següent tenint en compte que no
s’hi podrà entrar amb vehicle.
8.- Tenim un pàrquing al costat de La Llotja (veure mapa) reservat pels paradistes i expositors.
9.- Els paradistes són responsables de mantenir neta la zona de la seva parada i disposaran
de recipients de recollida en el seu espai per al dipòsit de restes o deixalles.
10.- No es permet la cessió de l’espai a terceres persones.
11.- Els paradistes són responsables de tenir tota la documentació en regla per desenvolupar la
seva activitat eximint de qualsevol responsabilitat a l’organització d’aquest mercat.
12.- La participació a La Fassina Mercat Urbà implica l'acceptació íntegra d'aquesta normativa.
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