L’Ajuntament d’Alaró organitza un mercadet de segona mà
I.- LLOC, DATA I HORARI DE CELEBRACIÓ:
Lloc. Plaça de Sebastià Jaume, rector
Data: Primer dissabte de cada mes
Horari: dissabte de les 8.00 h -14.00 h
Inici de l’activitat: 2 d’abril de 2022

II.- OBJECTIUS D’EXPOSICIÓ:
El mercadet de segona mà està dedicat a les persones que vulguin vendre roba, mobles,
complements, artesania, aparells, eines, etc.
No es permet vendre menjar.
L’objectiu principal és la reutilització i donar una segona vida als objectes, tot seguint
els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
III.-BASES:
1.- Hi podran participar totes les persones interessades.
2.- Es decidirà la participació segons els següents criteris:
2.1 Segons espai disponible, atès que el lloc està limitat.
2.2 Tendran prioritat els residents a Alaró.
2.3 Es prioritzarà la gent que no ha participat en altres ocasions.

IV.-INSCRIPCIÓ I TERMINIS:
La inscripció es pot fer:





Per correu electrònic a l’adreça: sontugores@ajalaro.net.
El termini d’inscripcions acaba el dimecres anterior al dissabte del mercadet de
segona mà.
Cada mes s’haurà de fer la sol·licitud i no es guardarà la ubicació del mes
anterior.
Pels residents al municipi d’Alaró serà gratuït i els no residents hauran de pagar
1.15 € m2, el mateix dia de la celebració del mercadet.
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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.
VI.- INSTAL·LACIÓ DELS ESTANDS I MUNTATGE:
La instal·lació de les taules o estands serà efectuada pels venedors i hauran de dur la
seva parada.
A més, s’haurà de deixar l’espai net, recollit i, si s’han produït fems, recollir-los per
deixar l’espai completament net.
VII.- RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD
Es rebrà la confirmació de la seva participació mitjançant correu electrònic. No es faran
telefonades particulars.
VIII.- ACCEPTACIÓ DE LES NORMES:
Les presents normes tenen caràcter general i s’entén que la presentació de la sol·licitud
de participació implica la seva acceptació. Per tant, no es podran presentar reclamacions
si no es compleix el present reglament.

El batle,
Llorenç Perelló Rosselló
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