Declaro que me comprometo a cumprir o regulamento e que me responsabilizo inteiramente pela minha
actividade e pelos meus produtos durante o mercado medieval em Freixo de Espada à Cinta durante os
dias de 21, 22, 23 de Junho 2019.

________________________________________________________
(data e assinatura)

Parecer: ____________________

Regulamento para o mercado manuelino de
Freixo de Espada á Cinta
Data: 21, 22, 23 de Junho 2019
Local: centro histórico
Horário:
Montagem: 19, 20 de Junho 2019

Funcionamento: Dia 21/6/2019 das 11h às 00h00
Dia 22/6/2019 das 10h00 às 00h00
Dia 23/6/2019 das 11h00 às 20h00
A desmontagem ocorrerá dia 23 de Junho a partir da hora de encerramento do evento.

Obrigações dos participantes:
- Cumprir rigorosamente os horários
-Manter a tenda aberta durante todo o horário do mercado
-Manter o local da sua tenda limpo, também no final da desmontagem
-Apresentar-se trajado atrás do balcão
-Plásticos nas tendas só serão permitidos no caso de chuva, sendo brancos, ou devem ser disfarçados com
panos
-Proibida utilização de sacos, copos e pratos de plástico

- Os gastrónomos que confeccionam comida devem trazer banca com torneira e depósito de esgoto,
electrocutor de insectos disfarçado, chão lavável, toalhetes de papel, doseador de sabonete líquido e
demais elementos exigidos no HACCP
-quem confeciona alimentos ou vende bebidas a copo deve fazer a “ Mera Comunicação Prévia”
-trazer tenda e traje próprios alusivos à época medieval

Obrigações da organização:
- Instalação de ponto de luz nas imediações da sua tenda
- Instalação de ponto de água e esgoto, quando pedido na ficha de inscrição
-Segurança nocturna do recinto, não se responsabilizando por furtos, considerando que o seguro para esta
situação é da responsabilidade de cada participante
-Apoio logístico aos participantes durante o evento
- Animação do evento

Inscrição
As inscrições devem ser enviadas até ao dia 24/5/2019 por e-mail para:
joao.castanho@cm-fec.pt
velhalamparina@hotmail.com | geral@velhalamparinna.com

por correio postal para: Câmara Municipal de Freixo de Espada
A/c Gabinete de Protocolo e Comunicação
Praceta do Município
5180 Freixo de Espada à Cinta
Ou em www.cm-freixoespadacinta.pt

Só serão validadas as inscrições que contenham os documentos pedidos anexados.
As confirmações serão dadas até 31 de Maio de 2019.
Aquando da notificação da confirmação terá de ser enviado, até ao dia 14 de Junho, ao cuidado do
Município de Freixo de Espada à Cinta um cheque caução de 50,00€ euros, ou pagamento por
transferência bancária de igual valor, que será devolvido no final do evento.

Os expositores que apresentarem pedidos de desistência a partir do dia 14 de Junho, inclusive,
perderão o valor da caução.

