FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
Empresa:
Morada:
Código Postal:

Concelho:

NIF:

País:

Pessoa a contactar:
Email:

Contactos:
(telemóvel)

ARTIGOS A EXPOR

(especificar os produtos a vender)*

ESPAÇO PRETENDIDO

(espaço 3x3m, inclui lettering, iluminação e 1 tomada monofásica)

Produtor de Vinho

(75€)

Empresas de Outros Produtos

(100€)

Expositor Gastronómico

(100€)

Artesãos / Produtos Artesanais

(50€)

Associaçãoes Sem Fins Lucrativos

(25€)

(deverá preencher o campo "Ementa
a Apresentar na Feira")

Lettering

(nome a colocar no frontão do stand. Escrever em maiúsculas e de forma legível)

FORMA DE PAGAMENTO
A inscrição só é efetiva quando acompanhada do respetivo pagamento.

Cheque n.º

Banco/Bank

Transferência Bancária

No montante de/for the amount of

(á ordem de EPAPL)

.

,

Caixa Geral de Depósitos
IBAN: PT50 0035 0636 00052289930 60 / BIC: SWIFTCGDIPTPL

EMENTA

(Ementa a apresentar na feira, caso seja expositor gastronómico)

Petiscos (máx. 5)
Pratos (máx. 3)
Sobremesas (máx. 3)
Tendo tomado conhecimento do conteúdo do Regualmento Geral da Feira,
declaro aceitar todas as condições.

Data (dd/mm/ano)

/
Assinatura

/

(a preencher pelos serviços)

Funcionário/a
Data de receção
(dd/mm/ano)

N.º Stand

1 / 1 /2 010

€

INFORMAÇÃO AO EXPOSITOR
Data do Evento: de 10 a 12 de junho 2022
Abertura Oﬁcial: 10 de junho, às 18h00
HORÁRIO DA FEIRA
Sexta-Feira
Sábado
Domingo

15H00-02H00
15H00-02H00
15H00-19H00

DESMONTAGEM

MONTAGEM
Quinta-Feira
Sexta-Feira

09H00-17H30
09H00-12H00

Domingo após as 20H00

PRODUTOS COMERCIALIZADOS
Na existência de patrocinadores e regras para marcas presentes/comercializáveis estas serão comunicadas atempadamente aos expositores.

PAGAMENTO
HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR
Os procedimentos na confecção e comercialização dos diversos produtos em matéria de Higiene e Segurança Alimentar segundo a lei vigente,
são da responsabilidade de cada participante.

SEGURANÇA
A segurança individual de cada stand é da responsabilidade de cada expositor. É também da sua responsabilidade assegurar-se de que o seu
stand, material de exposição e bens pessoais estejam cobertos por seguro durante o decurso do evento.

REGULAMENTO
O regulamento da feira encontra-se disponível em www.festadovinhoverde.pt
Para qualquer esclarecimento adicional, agradecemos contacto através do telefone 258 900 401.

