XX FEIRA DE ARTESANÍA DE TUI
Bases de Participación e de Información 2016
ORGANIZACIÓN

I.

O Departamento de Turismo do Excmo. Concello de Tui, organiza esta XX Feira de Artesanía de Tui, cos
obxectivos de apoiar a comercialización de produtos, coa convocatoria de postos de venta directa, a promoción e
a difusión da actividade artesán, a restauración e outras, achegándoas ao público dun xeito claro e preciso, así
como a dinamización do Conxunto Histórico, do Centro Comercial Aberto e da Cidade de Tui, no eido comercial,
social e cultural.
A organización:
- Facilitará os postos dos que dispón o Concello de Tui
- Non dotará os postos de infraestrutura en caso de inclemencias meteorolóxicas adversas.
- Non se fará responsable do material exposto, tanto en horario de feira como fóra dela.
- Editará publicidade precisa da feira para a súa difusión.
- Programará actividades complementarias para un maior reclamo de asistentes e participantes.
II.

DATAS E HORARIOS

A Feira de Artesanía de Tui celebrarase o sábado 30 de abril e o domingo 1 de maio, en horario de 12:00h da
mañá a 22:00h da noite os dous días, inaugurándose o sábado 30 de abril ás 12:00h.
III. ZONAS DE EXPOSICIÓN E VENTA
A zonas de emprazamento dos postos de venta será na rúa Ordóñez, a Praza do Concello e a Praza de San
Fernando. Deixando unha zona concreta para a Asociación de Palilleiras “Baixo Miño”.
IV. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Non existe un límite de participantes, iso si tendo en conta o espazo, poderemos vernos obrigados a certas
restricións, facendo a salvedade, de que un artesán tudense nunca quedará fóra da convocatoria.
V. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN E DISTRIBUCIÓN
Para cumprimenta‐los requisitos obrigatorios para participar, os interesados, deberán reenviar ao
Departamento de Turismo, a folla de solicitude anexa cuberta, con claridade e axuntando conxuntamente
fotocopia do D.N.I., e acompañar unha breve exposición do material a expoñer.
O prazo de entrega da solicitude de inscrición, remata o venres 22 de abril. A organización comunicará os
propios vendedores aceptados, a súa inclusión nesta nova edición, vía telefono, antes do mércores 27 de abril.
A organización reservase o criterio de aceptación dos participantes, baseándose nas condicións expostas nestes
requisitos de participación, así como, a súa distribución na zona de venta, intentando adaptarse as condicións de
exposición para cada modalidade de produto.
VI. FIANZA
Cada participante fará entrega a organización no momento da montaxe do posto de 10 Kg. de alimentos, sendo
entregados a voluntarios da asociación depositaria, na Casa do Concello en horario de 09:30h a 11:00h o día do
sábado 30 de abril, estes alimentos recollidos serán doados no intre de finalización a asociación SOS Tomiño‐
Baixo Miño.
VII. COLABORACIÓN
A organización solicita os interesados e participantes finais a súa colaboración para levar a bo cabo esta XX
Feira de Artesanía de Tui, para que ano a ano, melloremos conxuntamente a organización desta actividade na
Cidade de Tui.
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XX FEIRA DE ARTESANÍA DE TUI
Solicitude de Participación na Edición 2016
Nº

NOME E APELIDOS (maior de idade) ou ASOCIACIÓN

D.N.I ou N.I.F. (asociación)

TELÉFONOS

ENDEREZO

Nº

CIDADE

CORREOS ELECTRONICOS

BARRIO

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

ACTIVIDADE OU MODALIDADE

NECESIDADES PARA EXPOR NA FEIRA

OBSERVACIÓNS OU MELLORAS NA ORGANIZACIÓN DA FEIRA

CONFORMIDADE
Dou conformidade de que logo de le‐las Bases de Participación e Información, da XX Feira de Artesanía de Tui, desta nova edición do
ano 2016, na Cidade de Tui, os acepto estando de acordo coas mesmas, remito copia do D.N.I., polo que asino,
En

,a

de

de 2016.
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