
 

 

                         
     SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

-FIRA RAMADERA I D’ARTESANIA DE RASQUERA- 
2 I 3 de maig de 2020 

 

DADES PERSONALS 
 

NOM I COGNOMS  

DNI  

NOM DE LA PARADA  

ADREÇA  POBLACIÓ   

CODI POSTAL   TELÈFON  
OFICI ARTESÀ  CARNET D’ ARTESÀ  

CORREU ELECTRÒNIC    

 

SOL·LICITUD 
 

PRODUCTE  

ESPAI D’ EXPOSICIÓ                  metres lineals (ml)  
TIPUS D’ ESTAND            Carpa pròpia                    Carpa ajuntament 
DIES PARTICIPACIÓ             2 de maig                             3 de maig    
IMPORT A PAGAR  

OBSERVACIONS  

 

 

CONDICIONS I TARIFES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            * Les parades no disposen de connexió d’aigua ni de llum * 
 

FORMA DE PAGAMENT 
 

Una vegada us confirmem la participació, se us facilitarà el número de compte per poder fer la 

transferència bancària per l’import establert, i un cop realitzada la transferència s’entendrà reservat 

l’estand a la fira. Un cop fet el pagament no es farà cap devolució. 
 

Per qualsevol consulta podeu trucar al 977409061 de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00, i els 

dimarts per la tarde de 17.30 h a 19.30 hores.  
 

Ens el podeu fer arribar degudament complimentat a la següent adreça de correu electrònic: 
obresiserveis@rasquera.cat o via tramesa genèrica. 
  
OBSERVACIONS: 

-És necessari que ens feu arribar fotos del producte que oferiu i de la parada i si sou artesans, 

adjunteu si us plau còpia del carnet. 
-És imprescindible la utilització de carpa per poder assistir a la fira.  
-La Organització no facilitarà ni taules ni cadires per als participants. 

-Aquest any l’obertura del recinte Firal es farà el dissabte a les 17.00 h i les parades es podran 
muntar a partir de les 15.00 h. El diumenge se podrà muntar parades de 8.00 h a 10.00 h. 
-S’accepataran sol·licitus fins al divendres 24 d’abril. 

TIPUS COST 
Estand de 0 a 3 ml 25 €/ 
Estand de 3 a 6 ml 40 €/ 
Estand de 6 a 9 ml 50 €/ 
Estand + Carpa ajuntament (3x3m) 75 €/ 
Creperia 50 €/ 
Xurreria  50 €/ 
Xurreria/Creperia amb connexió a la llum 150 €/ 
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