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NORMAS DE FUNCIONAMENTO

FEIRA DA PINHA E DO PINHÃO|SABERES E SABORES DE TERRAS DE CARREGAL DO SAL
 INFORMAÇÃO GERAL: A IV Feira da Pinha e do Pinhão | Saberes e Sabores de Terras de Carregal do Sal é
um evento organizado pela Câmara Municipal de Carregal do Sal, com o apoio da Associação de Produtores
Florestais do Planalto Beirão, e terá lugar nos dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2018.
 INSCRIÇÕES: qualquer pessoa pode inscrever-se no evento a título individual, coletivo ou em representação de
diversas Entidades/Instituições/Associações, desde que apresentem produtos regionais gastronómicos, vínicos ou
de artesanato típico / tradicional.
 Devem ser feitas em impresso próprio e entregue no Gabinete de Apoio ao Empresário da Câmara
Municipal de Carregal do Sal (de 2.ª a 6.ª – dias úteis); enviado para GAE - Câmara Municipal de Carregal
do Sal, AP. 90– 3430 – 099 Carregal do Sal, ou online através do portal da Autarquia em
http://www.carregal-digital.pt/pt/articles/noticias336/feira-da-pinha-e-do-pinhao-2018-ficha-de-inscricao até
dia 11 de dezembro de 2017.
 Haverá prioridade para os participantes do Concelho.
 As inscrições são limitadas e gratuitas.
 ACEITAÇÃO DA INSCRIÇÃO: Após a recepção das inscrições, haverá um processo de selecção, da exclusiva
responsabilidade da Organização, sendo comunicado aos selecionados a aceitação da candidatura até ao dia 22
de dezembro de 2017.
 O expositor inscrito não poderá ceder o seu espaço sem autorização prévia da Organização.
 HORÁRIOS:
 No dia 19, a Feira abrirá às 18h00 e encerrará às 24h00; no dia 20 abrirá às 10h30 e encerrará às 02h00 da
manhã e no dia 21 de janeiro, a abertura será às 10h30 e o encerramento às 23h00.
 O expositor deverá ter as bancas prontas até às 16h00 do dia 19 de janeiro.
 Aos expositores será permitida a carga e descarga da mercadoria até meia hora antes da abertura da Feira.
 É expressamente proibido proceder à desmontagem das bancas antes do encerramento.
 OUTRAS SITUAÇÕES: A desistência por parte de qualquer participante, não comunicada atempadamente (8
dias antes) à Organização, implica a sua exclusão em futuros eventos.
 A inscrição obriga à aceitação do regulamento e demais diretivas emanadas pela Organização.
 As dúvidas ou casos omissos suscitados serão resolvidos pela Organização.
 É DA RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO:
 A distribuição e atribuição dos espaços pelos participantes.
 A limpeza dos espaços comuns.
 Aos expositores de artesanato será fornecida uma banca.
 Aos restantes expositores será facultado um stand alcatifado, com um ponto de luz e tomada.
 Aos restaurantes será atribuído um espaço de serviço equipado com lava-loiça e ligação ao saneamento,
ponto de luz e tomada, ponto de água e chão forrado a linóleo.
 É DA RESPONSABILIDADE DO EXPOSITOR:
 Os produtores/comerciantes de produtos regionais (gastronómicos e vínicos) devem facultar pelo menos
duas (2) especialidades para prova, as quais serão disponibilizadas com a respetiva identificação, a
fornecer pelos próprios.
 O arranjo, decoração e a limpeza da sua área, sem, contudo, causar danos ou prejudicar o material ou
estruturas base.
 A instalação de dispositivos e equipamentos extras desde que não prejudiquem terceiros.
 A segurança dos respetivos pertencentes e das mercadorias.
 Cumprir os requisitos legais específicos da atividade exercida.
 Garantir presença na área que lhe for atribuída durante o período de funcionamento da Feira.
 Não são permitidas fogueiras ou assadores de carvão dentro das tendas.
 CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO:
 Câmara Municipal de Carregal do Sal | Gabinete de Apoio ao Empresário - Tel: 232 960 400 | Email:
gae@cm-carregal.pt
 Durante o decorrer da Feira, o número de serviço permanente é 968484840.

