Informação
Vimos por este meio informar que já se encontram disponíveis as
inscrições para os expositores e espaços privados para a Festa da
Flor de 2017
Relembramos que a inscrição, tanto para os expositores cedidos,
como para casas, quintais ou outros espaços, é obrigatória,
cabendo à organização a confirmação dos mesmos.
A organização sendo detentora do evento não se responsabiliza
por qualquer incidente ocorrido durantes os festejos.

Vale da Torre, 06 de maio 2017
O presidente da Direção
___________________________________________
Joaquim Alexandre Figueiredo Pires

REGULAMENTO
1. A FESTA DA FLOR 2017 é organizada pela Associação Social Recreativa e Cultural
de Vale da Torre.
2. A FESTA decorrerá de 17 a 18 de JUNHO de 2017.
3. A abertura será dia 17 de JUNHO, (Sábado) pelas 15H00 e a inauguração da mesma
pelas 18H00.
4. O encerramento ocorrerá no dia 18 de JUNHO (Domingo) às 24H00.
5. Os stands deverão estar montados até às 14h00 do dia 17 de JUNHO 2017.
6. A sua montagem poderá eventualmente ter início a 17 de JUNHO (sábado) a partir das
10h00, a partir da autorização da Organização.
7. A ocupação do Stand será facultada mediante o pagamento de 20€ a todos os
participantes, valor que será reembolsado a partir das 19H00 do dia 18 de JUNHO. (Se
os stands forem esvaziados num período anterior a caução não será devolvida.
8. Os expositores deverão comparecer junto à Organização, (Secretariado) até às 14H00
do dia 17 de JUNHO 2017 (Sábado), a fim de procederem a sua acreditação.
9. O expositor não poderá ceder a qualquer título o direito de ocupação do stand.
10. Os expositores serão obrigados a respeitar o horário quotidiano e o período de
funcionamento da exposição, podendo a Organização, por motivos imprevistos alterar
os horários.
11. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer durante
a exposição.
12. É expressamente proibido proceder à desmontagem dos stands antes do
encerramento, sob pena de exclusão em futuros certames.
13. Todos os interessados devem proceder a preenchimento da Ficha de Inscrição. O
preenchimento da ficha não é sinónimo de presença na FESTA. Cabe à organização
posteriormente selecionar os candidatos e proceder à sua distribuição pelo espaço.

É DA RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO:

14. A distribuição e atribuição dos stands.
15. A montagem do stand devidamente iluminado.
16. O fornecimento de energia elétrica (a quem tenha mencionado na ficha de inscrição)
220 V - 50 Hz, e para equipamentos estritamente necessários.
17. A limpeza das áreas comuns.
18. A Organização não fornecerá quaisquer materiais, tais como: mesas, prateleiras e
expositores.
19. A Organização da Festa NÃO se responsabiliza por eventuais danos, furtos ou roubos
que possam ocorrer ao recheio dos respetivos stands quer no período de
funcionamento da exposição quer no período em que está fechada.

É DA RESPONSABILIDADE DO EXPOSITOR:

20. O Arranjo e decoração do stand como entender e com os materiais e elementos que
achar mais adequados, sem causar danos ou prejudicar o material ou estrutura base,
sob pena de lhe serem imputados os custos dos danos causados.
21. A instalação de dispositivos e equipamentos extras que entender desde que sejam
necessários para a apresentação dos produtos e não prejudiquem terceiros ou
objectivos da exposição.
22. A limpeza da sua área de exposição.
23. Toda e qualquer ocorrência no espaço que lhe é atribuído.

FESTA DA FLOR
VALE DA TORRE 17 e 18 de JUNHO de 2017
Ficha de Inscrição
Entrega Até 20 de Maio de 2017
Nome______________________________________________
Morada____________________________________________
Código Postal ______-___Localidade____________________
Telefone:_______________ Telemóvel________________
Mail:____________________________Contribuinte___________
Artigo(s) a expor_________________________________
Designação na Identificação do Stand ________________
Precisa de Tomada de Corrente: SIM ____ Não _____
Tipo de Equipamento que vai ligar ___________________
Li e Aceito as regras definidas no regulamento para participar/expor
na festa da Flor
______________________________
Data
/
/
Pode também enviar para o seguinte email: Geral@valedatorre.com

