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FIRA DE TARDOR 2022
El visitant podrà gaudir de diverses activitats lúdiques : el
passatge del terror com a activitat central, parades de productes
de tardor, artesania i tallers. Un espectacle que en les darreres
edicions ha sabut atreure molta afluència de públic i que no deixa
indiferent a ningú !

DATES
Dissabte

29 d'octubre -

Diumenge 30 d’octubre

Dissabte

5 de novembre - Diumenge

6 de novembre

HORARIS
Dissabte i Diumenge de 17h.30h a 22h.30

INSCRIPCIONS
La inscripció és oberta, des del dia de la recepció de la
documentació.

MUNTATGE
Els dissabte a partir de les 16h.00

DESMUNTATGE
El desmuntatge es portarà a terme el diumenge, a partir de les
22h30

ASSEGURANÇA
L’expositor està obligat a tenir una assegurança de
responsabilitat civil per la seva participació al certamen i, a més i
si ho considera oportú, haurà de contractar una assegurança per
incendi, robatori, espoliació i furt.
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UBICACIÓ DE LA FIRA
Pati de l’antic edifici de l’Anònima. L’accés per als paradistes serà
pel C/ Puigterrà de dalt, nº 20.
Un cop finalitzat l’horari de la fira, l’espai romandrà tancat tota la
nit.

NORMES DE PAGAMENT
Un cop formalitzada la reserva i acceptada, caldrà fer el
pagament del 50% de l’import total. La resta, es farà efectiva 4
dies abans de la celebració de la fira.
Un cop satisfet, cal enviar-ne el justificant, per correu electrònic a
les adreces : info@firamanresa.com o sinvers@firamanresa.com
Si el paradista ocasionés una baixa de la reserva, passats els 4
dies, l’organització no reintegrarà l’import abonat.

PREUS
Carpa pròpia: 100€ + 10% d’IVA 1 cap de setmana
150€ + 10% d’IVA 2 caps de setmana
Podeu enviar totes les sol·licituds d’inscripció (full adjunt) a les
adreces : sinvers@firamanresa.com; o info@firamanresa.com

Telèfons d’informació : 93 877 63 12 / 620 88 18 93

Organitzen :

Patrocinen :
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