MERCADINHO AO AR LIVRE
REGULAMENTO
1. Data e Horário
Quarta, dia 2 de julho de 2014.
Das 15:00h às 19:00h.

2. Local
Praça Luís Ribeiro e Rua 25 de Abril
(Referências: Praça Luís Ribeiro, Elemento Arquitetónico da Praça, Casa da Criatividade, Praça 25 de Abril)

3. Entrada para o Recinto do Evento
As viaturas poderão estacionar em locais para o efeito perto do local durante o horário da montagem do
evento entre as 12:00h e as 14:30h.
A Organização do evento não se responsabiliza por viaturas mal estacionadas.

4. Horário para Expositores
A montagem das bancas será feita no próprio dia do evento, entre as 12:00h e as 14:30h..
As bancas deverão estar em condições de receber os visitantes a partir das 15h00.
A desmontagem terá início às 19h00.

5. Condições de Participação
a) Serão aceites produtos para venda dentro de áreas como artesanato, roupa, livros, velharias, entre
outros;
b) É obrigatório informar a organização sobre os produtos que deseja comercializar;
c) Queremos que o evento seja um local de interação com a comunidade e comércio local;
d) Não é autorizada a comercialização de animais vivos ou mortos.

6. Como efetuar a sua inscrição
a) A inscrição é gratuita e corresponde a um espaço livre no mínimo, de 3m de frente por 3m de
profundidade;
b) A inscrição não implica direito a mesa, cadeira ou guarda-sol. Quem estiver interessado nestes
elementos deverá trazer os mesmos, já que a organização não o poderá assegurar;
c) Só serão aceites inscrições efetuadas através da ficha de inscrição, que estará disponível nos seguintes
locais:
Elemento Arquitetónico da Praça Luís Ribeiro ou online através de www.ecosurbanos.pt
ou solicitando-a através do email semanadajuventude@ecosurbanos.pt
d) Ao enviar a Ficha de Inscrição todos os expositores declaram ter conhecimento do presente regulamento,
obrigando-se a cumpri-lo na íntegra;
e) A Ficha de Inscrição deverá ser totalmente preenchida, caso contrário poderá não ser aceite (especial
atenção ao endereço de e-mail);
f) Deverá verificar se recebeu no seu e-mail a confirmação de inscrição. Caso não o receba é porque o seu
endereço de e-mail não ficou registado de forma correta ou ainda, poderá estar no seu spam;
g) O espaço é limitado ficando a inscrição sujeita à disponibilidade de vaga;
h) As inscrições serão analisadas e selecionadas pela organização;
i) Para análise da ficha de inscrição recomendamos que nos forneçam o endereço de website ou proceder
ao envio de fotos relativas aos trabalhos a expor.

7. Prazo das inscrições
As inscrições deverão ser envidas para semanadajuventude até 27 de junho. Todas serão rececionadas e
registadas. Além disso, todos os expositores que tiverem vaga, e apenas esses, serão informados, os
restantes ficarão em lista de espera, sendo informados sempre que surgir a hipótese de participarem.

8. Informações importantes
a) A distribuição dos espaços é da inteira responsabilidade da organização do evento;
b) Toda e qualquer exceção a este regulamento terá que ser ponderada e autorizada pelos elementos da
organização do evento, devendo ser solicitada com a devida antecedência;
c) A organização do evento entende que cada participante é responsável pela sua atividade económica,
deste modo não exigimos nenhum tipo de documento comprovativo da sua situação fiscal legalizada, no
entanto a Organização do Evento não se responsabiliza por alguma situação de irregularidade fiscal;
d) As bancas e sua montagem são da responsabilidade de cada expositor, respeitando as indicações da
organização do evento;
e) Não pode ser utilizado qualquer tipo de material de fixação no chão e paredes que danifique ou deixe
ficar resíduos;
f) Os expositores deverão ter a sua banca montada até à hora de abertura do evento, mantendo-a em
funcionamento durante todo o horário do evento;
g) Os expositores deverão manter os seus espaços limpos e arrumados, devem utilizar somente a área que
lhes for destinada e cumprir todas as normas do regulamento;
h) As viaturas não poderão permanecer estacionadas fora dos locais existentes para o efeito, não se
responsabilizando a organização por multas, reboques ou algo similar;
i) Qualquer instalação sonora tem de ser comunicada e aceite pela organização;
j) A Organização do evento não se responsabiliza por quaisquer danos, furtos ou acidentes que possam
ocorrer durante o mesmo;
k) Em caso de as condições meteorológicas não permitirem a realização do evento, uma vez que é ao ar
livre, o evento será cancelado e todos os participantes serão avisados da decisão por parte da organização.

9. Mapa

10. Organização e contactos
961217010
semanadajuventude@ecosurbanos.pt
www.ecosurbanos.pt
https://www.facebook.com/SJSJM

