ARGENTAST SENSE PORTES
30 SETEMBRE,
1 I 2 D’OCTUBRE
SOL·LICITUD PER A PARTICIPACIÓ PROFESSIONAL

Siusplau, ompli i signi aquest document i enviï per confirmar la seva participació

DATES i HORARIS:

divendres 30 de setembre de 2022
de 12 a 24 h
dissabte 1 d’octubre de 2022
de 12 a 24 h
diumenge 2 d’octubre de 2022
de 12 a 22 h

UBICACIÓ:

Ompli el següent formulari per sol·licitar formar part de l’ARGENTAST FSP 2022
DADES EMPRESA
Nom comercial

CIF

Nom fiscal

Codi Postal

Adreça
Població

Bernat Riudemeia
i Pista del Centro Parroquial
08310 Argentona

Telèfon

EMAIL:

Nom i cognoms

Anna Palomino
apalomino@incatis.cat

(nom que apareixerà en el rètol)

Adreça electrònica

PERSONA DE CONTACTE DURANT LA FIRA
Telèfon Mòbil

TELF:

ESTANDS
A. ESTAND MODULAR DE FUSTA GASTRONOMIA (3x2m + Office)

INCATIS SL
Passeig General Mendoza, 1 P2
17002 Girona

Cada estand inclou:
· Estructura modular de fusta
· Magatzem/office
· Potència elèctrica: 1.100 w
· Escomesa + quadre elèctric amb un endoll
· Rotulació
· Il·luminació
· Seguretat nocturna
· 2 taules de 1,80x0,73cm + estovalles
· 1 cadira

972 21 32 34

IBAN ES58 2100 0002 53
0201672543
PER LA ORGANITZACIÓ
DATA:
ESTAND Nº:
CONTRACTE Nº:
CLIENT Nº:
OBSERVACIONS:

B. ESTAND MODULAR DE FUSTA CERVESERS (2x2m)
Cada estand inclou:
· Estructura modular de fusta
· Potència elèctrica: 1.100 w
· Escomesa + quadre elèctric amb un endoll
· Rotulació
· Il·luminació
· Seguretat nocturna
· Mostrador

TARIFES
A. ESTAND MODULAR DE FUSTA GASTRONOMIA (3x2m + office)......................................................................................50€ + iva
B. ESTAND MODULAR DE FUSTA CERVESERS (2x2m+office)...............................................................................................20€ + iva
El preu dels estands no inclouen el 10% d’IVA

TASTETS
AL·LÈRGENS

NOM DEL TASTET

TIQUETS
GLUTEN

CRUSTACIS

OUS

PEIX

CACAUETS

SOJA

LÀCTICS

FRUITS
DE CLOSCA

API

MOSTASSA

GRANS
DE SÈSAM

DIÒXID DE
SOFRE I
SULFITS

TRAMUSSOS

MOL·LUSCS

L’organització posarà a la venda el tiquet de tast per valor de 1 euro i abonarà a l’expositor 0,81€/tiquet + 10% d’IVA (0,90€ IVA inclòs) per a cada tiquet
venut d’alimentació; i 0,72€/tiquet + 10% d’IVA (0,80€ IVA inclòs) per a cada tiquet de cervesers.

BASES

1. Per optar a ser expositor caldrà presentar la següent documentació: i) Declaració d’estar al corrent d’obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. ii) L’assegurança de responsabilitat civil
per fer l’activitat. És obligatòria presentar-la, com a màxim, en el moment en què sigui adjudicada la instal·lació de la parada. iii) Abonar l’import total de l’estand contractat amb un màxim de
10 dies abans de la celebració de la Fira.
· en cas d’artesà o col·lectiu d’artesans:
i) Mínim de dos fotografies del producte i de la parada. ii)Currículum de l’artesà/na. iii) El darrer rebut d’autònom. És obligatori presentar-lo, com a màxim, en el moment en què sigui adjudicada
la instal·lació de la parada. iv) Carnet d’artesà vigent o acreditació conforme es compleixen els requisits previstos en el Decret núm. 6983/2015, de 15 d’octubre sobre l’activitat artesanal a
Catalunya (el jurat seleccionador podrà demanar una mostra dels productes elaborats si ho considera oportú). v) Si es tracta d’un col·lectiu o grup amb productes artesanals diversos, s’haurà
d’incloure la relació i els productes de tots els components del grup, així com els metres sol·licitats de cadascun d’ells.
· en cas d’artesà alimentari:
i) Carnet d’artesà alimentari vigent conforme es compleixen els requisits previstos en el Decret núm. 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat
agroalimentària, i la modificació, decret núm. 17/2012, de 21 de febrer. ii) Certificat sanitari corresponent d’acord amb la normativa vigent en relació al producte exposat. iii) Acreditar la
formació en higiene alimentària conforme al Reial Decret 109/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria sanitària.
2. L’expositor declara sota la seva responsabilitat complir tots els requisits tècnics i sanitaris que garanteixin la seguretat dels aliments que es comercialitzaran en la seva parada per tal que no
pugui suposar cap risc per la salut dels consumidors, manifestant que: i) Tots els productes alimentaris que es vendran a la parada procediran de productors autoritzats que estaran inscrits en
els registres sanitaris corresponents. ii) Tots els productes que estiguin a la parada hauran estat transportats correctament amb vehicles homologats pel transport d’aliments, evitant que es
puguin produir contaminacions creuades i que la seva temperatura de transport serà l’adequat per cada producte. iii) La persona que atengui la parada disposarà de la formació en higiene alimentària requerida per normativa. iv) Tots els productes no embolcallats es serviran als consumidors sense tocar-los amb les mans, i a tal efecte es disposarà de pinces. v) No es permetrà que
el consumidor es serveixi ell mateix. 3. L’assistència a la fira serà obligatòria durant tots els dies que duri la fira. 4. No s’acceptaran revenedors de productes d’artesania o la venda de productes
realitzats per processos industrials, o de simple manipulació 5. És responsabilitat exclusiva de l’expositor prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats amb
total indemnitat per a Incatis SL. L’assegurança per robatori, incendi i/o danys anirà a càrrec de cada expositor. 6. En cas d’incompliment de les esmentades bases, pot ser motiu de la retirada
immediata de l’autorització o de denegació d’autorització per a properes fires. 7. L’organització es reserva el dret de reduir o ampliar la durada de la fira, així com aplaçar el seu muntatge,
celebració i desmuntatge, sempre que ho aconsellin circumstàncies especials o ho exigeixin causes de força major. En cap cas, aquestes causes seran motiu suficient perquè els expositors rescindeixin el seu contracte, ni per exigir qualsevol compensació en concepte de danys i perjudicis. 8. De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves
dades personals passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat d’Incatis, S.L., amb les següents finalitats: Gestionar la inscripció a la fira i les gestions administratives.
Estar informat a
través de comunicacions periòdiques d’altres fires relacionades i organitzades pel responsable del fitxer. Les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal. Pot exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Incatis, S.L. al C/ General Mendoza, 1 P2 de Girona o per correu electrònic a info@incatis.cat. Per a més informació ens pot sol·licitar
el nostre document d’informació addicional. Consento i autoritzo expressament a Incatis, S.L. al tractament de les meves dades amb les finalitats esmentades anteriorment. 9. La participació a
aquesta fira pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Signatura:

