Bases Fira de Sant Jordi
2018
•

•

La Fira de Sant Jordi de Tordera està •
organitzada per l’Associació La Peixera,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Tordera. La Peixera és una entitat cultural
sense ànim de lucre que dedica la seva
activitat a la promoció de la cultura i les •
arts.

Els serveis de la fira estaran gestionats per
l’entitat organitzadora. El servei de bar de
la fira és una activitat exclusiva i reservada
a l’entitat organitzadora.

La Fira de Sant Jordi se celebrarà el dilluns •
23 d’abril de 2018, de 10h a 20h, a la Plaça
de l’Ajuntament i la Plaça del Mirador.
•

En cap cas es podrà canviar el lloc assignat
a la fira per l’entitat organitzadora.

•

Les inscripcions a la fira es poden fer a
través del formulari d’aquest enllaç, de l’1
de març fins el 13 d’abril.

•

Per tal que la inscripció es faci efectiva, cal
ingressar 20€ de fiança, abans del 13 d’abril
al següent número de compte ES94 0075
0171 28 0600334993. Al concepte s’haurà
de posar el codi generat automàticament
a l’hora d’omplir el formulari. Seguidament,
s’ha d’enviar el rebut de la fiança a l’adreça
electrònica festival.peixera@gmail.com, •
indicant a l’assumpte el mateix nom que
s’ha emprat a la inscripció. Aquests 20€
de fiança seran retornats el mateix dia •
de la fira. Els participants tindran la opció
de renunciar a la fiança en concepte de
donació a l’entitat organitzadora.
•
Poden participar posant parada a la fira:
entitats de Tordera, llibreries, floristeries
i empreses i particulars amb productes
exclusius relacionats amb Sant Jordi,
donant preferència a la gent de Tordera. La
venta de roses naturals queda reservada a
les entitats de Tordera i a les floristeries. •
Els particulars que ofereixin llibres, hauran
de ser de segona mà. No es permet la venta
de cap producte que no estigui relacionat
amb la festivitat de Sant Jordi.

•

S’aconsella la utilització de carpes
desmuntables per la parada.

La programació de les actuacions de
l’escenari de la fira està gestionada per La
Peixera. Aquells que estiguin interessats
en oferir una actuació, cal que enviïn un
correu electrònic a festival.peixera@
gmail.com, explicant l’actuació proposada.
L’entitat organitzadora valorarà les
diferents propostes i seleccionarà les que
cregui més adients per la diada en funció
de la disponibilitat de l’escenari o altres
espais sol·licitats.
L’incompliment de les bases suposarà no
poder participar a la fira i el no retorn de
la fiança.
L’organització es reserva el dret de
suspendre la fira per condicions
meteorològiques o causes de força major.
L’entitat organitzadora posa a disposició
dels participants a la Fira: un tauló de (2,19
x 0,70m), dos cavallets i una cadira. No es
facilitarà connexió a la xarxa elèctrica a
no ser que així ho sol·liciti el participant a
l’hora de realitzar la inscripció
Els participants, quan fan la inscripció,
accepten les bases de la Fira de Sant Jordi
2018.

