ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DEL BARRI DE DALT

A la Garriga a 01 d’ Octubre de 2019

Benvolguts comerciants,

Aquest any ja celebrarem la nostre IX Fira de Nadal al Barri , un cop mirat el calendari la junta a decidit
que la fira es facin els dies 30 de novembre i 1 de desembre. (durant la nit i haurà seguretat )
•

L'horari de la fira serà:
30 novembre dissabte tarda de 17.00 a 22.00.
1 de desembre diumenge tot el dia de 10:00 a 20:00 .

•

La fira comercial i alternativa serà amb temàtica de Nadal tot coincidint amb aquestes festes, amb
tallers per la quitxalla , xocolatada solidaria amb la Marató, escudella casolana solidaria amb
productes de les carnisseries del barri, la visita d’ el Pare Noël, Dissabte a la nit concert en directe
dels Imbecils ( grup del poble) .

•

Durant la jornada de diumenge s’oferirà possibilitat de dinar fideuà per un cost de 5€.

•

Les carpes estaran muntades , cadascú s’haurà de muntar / desmuntar la taula,
l’horari de muntatge es:
Dissabte: de 15.30 a 17:00h

•

L’espai de la parada s’ha de deixar recollida de papers i deixalles.
Cadascú s’ha de portar les seves estovalles.

•

NO es permetrà endollar estufes , només es pot endollar balances i maquinaria de treball .

•

El taller de diari d’advent funcionarà amb tiquets que la setmana anterior s’hauran repartit als
establiments del Barri amb les compres mínimes que cada establiments cregui oportú , els qui no
tinguin tiquet hauran de pagar 3€ x taller.

•

El pagament s’ha de realitzar obligatòriament per ingrés o transferència bancaria al compte i
enviar comprovant per e-mail a la nostre entitat .
NUM DE COMPTE:

(BBVA) ES49 0182 2750 4102 0428 4673

Per fer efectiva la inscripció s’ha d’enviar copia de l’ingrés / transferència i full d’inscripció a
barridedalt@outlook.es .
•

Recodeu que la distribució de la fira es lineal es a dir la gent circula per la dreta i per l’esquerra , es
per això que si voleu tindre carpa sencera ens heu de dir si voleu les taules de costat (LINEAL )o
en paral·lel.
DISTRIBUCIÒ TAULA LINEAL

DISTRIBUCIÓ PARAL·LELA

Data màx. Inscripció 18 de Novembre de 2019

Dades obligatòries : (EN MAJUSCULES)
NOM TITULAR:
NOM ESTABLIMENT :
QUE VENEU ?
EMAIL:

TEL:
1 CARPA 60€

½ CARPA 40€

PARAL·LEL
LINIAL

Nº DE DINARS

PUNT DE LLUM, es facilitarà només per aquelles parades que necessitin endollar balances ,
neveres per productes i aparells de treball .

NECESSITO PUNT DE LLUM

