CONVOCATÒRIA I BASES
9ª EDICIÓ MERCADET NADAL 2021

I.- LLOC, DATA I HORARI DE CELEBRACIÓ:
Lloc. Plaça de la Vila i Sebastià Jaume
Data: 11 i 12 de desembre de 2021
Horari: dissabte de les 10.30 h. -21’30 h. i diumenge de les 10.30 a les 17.00 h.

II.- OBJECTIUS D’EXPOSICIÓ:
La fira està dedicada a productes artesanals de decoració nadalenca, alimentació,
complements i regals
III.-BASES I ASSIGNACIÓ DELS STANDS:
1.- Podran participar-hi tots els artesans, comerciants, col·lectius i associacions
2.- Es decidirà la participació segons els següents criteris:
2.1 Segons espai disponible, atès que el lloc està limitat
2.2 Segons el producte, es determinarà un nombre màxim de llocs
2.3 S’estableix la prioritat següent:
 Residents
 Participants edicions anteriors
 Currículum
2.4 El procés de selecció també tendrà en compte la originalitat, la varietat i la
qualitat dels productes
IV.-INSCRIPCIÓ I TERMINIS:
La inscripció es pot fer:






A les Oficines Municipals de l’ajuntament d’Alaró (Carrer Petit, 2 07340 –
Alaró) o per correu electrònic a l’adreça: ajuntament@ajalaro.net.
S’haurà d’aportar la sol·licitud emplenada (que trobareu a la plana web
municipal) i adjuntar-hi la complementària amb informació gràfica o d’interès
sobre el producte.
Una vegada confirmada l’acceptació, s’haurà d’abonar la quantitat de 80€ per
expositor als comptes corrents i amb els terminis que es determinaran.
El termini d’inscripcions acaba el proper dia de 16 de novembre a les 14 hores.
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V.- RESPONSABILITAT DELS MATERIALS:
L’Ajuntament d’Alaró no es farà responsable dels danys o sostraccions que puguin
sofrir els articles exposats. La vigilància i control dels estands anirà a càrrec dels
mateixos expositors, tot i que l’ajuntament hi aportarà servei de vigilància policial.
VI.- INSTAL·LACIÓ DELS ESTANDS I MUNTATGE:
La instal·lació dels estands serà efectuada per l’Ajuntament d’Alaró. La preparació,
muntatge i ornamentació dels estands anirà a càrrec dels mateixos expositors amb
material nadalenc cedit per l’Ajuntament, i haurà de quedar totalment acabada abans de
les 10.00 h. dels dos dies d’obertura.
VII.- RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD
Es rebrà la confirmació de la seva participació abans del dia 19 de novembre mitjançant
correu electrònic. Per això és obligatori complimentar aquesta casella. El silenci
administratiu en aquest termini indica denegació de la sol·licitud. El termini per
realitzar l’ingrés de 80 € será dia 1 de desembre de 2021.
VIII.- ACCEPTACIÓ DE LES NORMES:

Alaró, 26 d’octubre de 2021

El Batle,
Llorenç Perelló Rosselló
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Les presents normes tenen caràcter general i s’entén que la presentació de la sol·licitud
de participació implica la seva acceptació per part dels expositors. Per tant, no es podran
presentar reclamacions si no es compleix el present reglament. En cas de greu
incompliment es podrà replantejar la participació a la propera edició de la fira de dit
expositor.

