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Can Muntanyola
C/ Camí del Mig 22 - Pol. Ind. Palou Nord / 08401 - Granollers
Tel. 93 861 47 83
fira@granollers.cat

FULL INSCRIPCIÓ A LA FIRA DE L'ASCENSIÓ
PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA
Aquesta sol·licitud s’ha d’enviar per correu electronic a
fira@granollers.cat abans de la data límit de presentació
obligatoria esmentada en la fitxa tècnica.

(Dades de l’empresa i persona responsable de l’estand)

EMPRESA _______________________________________________________________________
RESPONSABLE PARTICIPACIÓ __________________________________________________________
DOMICILI _______________________________________________________________________
LOCALITAT ______________________________________________________________________
TELÈFON _______________________________________________________________________
ADREÇA ELECTRÒNICA ______________________________________________________________
NIF ___________________________________________________________________________
2. DADES COMERCIALS
NOM COMERCIAL __________________________________________________________________
ADREÇA COMERCIAL _____________________________________________CP I POBLACIÓ _________
TELÈFON COMERCIAL _______________________________ MAIL COMERCIAL I WEB ________________
3. CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAND
SUPERFICIE ESTAND _____________________M2 ________PREU M2 ______________IMPORT _______
MOBILIARI ______________________________________________________________________
DRETS D’INSCRIPCIÓ ____________________________________________________________100€
IVA _____________
TOTAL IMPORT _______________
4. RETOLACIÓ
_________________________________________________________________________________________________
5. PRODUCTES EXPOSATS
_________________________________________________________________________________________________
IMPORTANT: Aquesta sol·licitud s’ha de presentar encara que no s’hi posi cap decoració o es requereixi d’energia addicional.
Recomanem la lectura atenta de les NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ.
SIGNATURA DEL RESPONSABLE I SEGELL DE L’EMPRESA
DATA ____________________________________________

NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ
CONDICIONS D’EXPOSITORS
Pàrquing d’expositors

Existeix una zona delimitada i assenyalada com a Pàrquing d'expositors situada al Parc Firal.
Els estands de 6 m2 i 9m2 tenen dret a dues places de pàrquing.
Els estands o espais de 10m2 fins a 24m2 tenen dret a 4 places de pàrquing.
Els estands o espais de 25m2 fins a 50m2 tenen dret a 8 places de pàrquing.
Els estands o espais de més de 51m2 tenen dret a 10 places de pàrquing.

Forma de pagament

Per formalitzar la inscripció, caldrà abonar els 100 € de drets d'inscripció i el 50% de l'import de l'espai o estand. En cas que la contractació de l'espai o estand s'efectuí
durant l'últim més abans de la data d'inici de la fira, el pagament a abonar serà el 100% de l'import total. Els drets d'inscripció inclouen: plaça de pàrquing segons les
condicions detallades a la secció Pàrquing d'expositors, inserció en el diari de la Fira, passis expositor, passis muntatge, promoció web i premsa.
Ingrés a qualsevol entitat de BBVA – compte ES47 0182 6035 46 020 1557765 a favor de GRANOLLERS MERCAT. L'adjudicació d'espais es farà efectiva segons la data en
què s'hagi fet efectiu el pagament del 100% de la inscripció. En el cas d'incompliment de les condicions de pagament especificades, l'organització quedarà facultada per
cedir l'espai reservat qualsevol empresa sol·licitant. La part relativa a la contractació de serveis addicionals, ha de liquidar-se com a màxim una setmana abans de l'inici de la fira.

Pagament de serveis extres o mobiliari

L'organització de la fira facilita als expositors el servei de lloguer de mobiliari, mitjançant l'empresa muntadora, que per aquesta edició és 2.003 SA. El pagament del mobiliari
s'ha de fer a l'empresa muntadora per avançat, abans de l'inici de la fira.
Els serveis extres o de mobiliari contractats en el mateix dimecres de muntatge, s’han d’abonar en efectiu a l’empresa subministradora dels serveis.

Consideracions d’interès

Les sol·licituds d'admissions han d'anar dirigides a l'organització. S'acceptaran aquelles que, degudament emplenades, vagin acompanyades del primer pagament. Es
prohibeix la cessió de tercers dels drets d'admissió i d'una part o de tot l'estand. L'organització és reserva el dret de modificar la superfície i/o lloc assignats si les
circumstàncies ho exigeixen i sense que se'n derivi cap indemnització de l'expositor en l'exercici del seu dret. Si l'expositor renuncia a la seva participación perdrà totes
les quantitats abonades, inclosos els drets d'inscripció.
L'organització de la fira exigeix a tots els expositors una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la seva activitat o els seus productes durant la
seva participació en qualsevol fira organitzada per GRANOLLERS MERCAT.
L'expositor es compromet a tenir subscrita, i a mantenir en vigor durant la vigència de la fira, una pòlissa d'assegurança que cobreixi qualsevol risc que pugui sorgir en aquest
període pels danys i/o pèrdues que puguin sofrir els materials que aporta per a l'expositor i venda en l'acte.Neteja: la primera neteja de l'estand està inclosa. Si l'expositor ho
vol, pot contractar la neteja del seu estand a través de la carpeta de serveis. L'expositor amb estand de disseny propi, no te contractada la primera neteja.
Amb aquest full accepto les normes de participació. Admissió: L'organització pot denegar una sol·licitud si els productes o serveis no s'ajusten a la temàtica de la fira.

Protecció de dades

Acceptem la cessió de les dades comercials al diari El 9 NOU com a Diari oficial de la Fira, a la web de la fira i als mitjans de comunicació que fan difusió de la Fira de l'Ascensió.
En cas contrari, poden enviar un mail a fira@granollers.cat manifestant la seva disconformitat en la cessió de les dades.
Acceptem la cessió de dades
Per donar compliment al Reglament General de Protecció de dades (2016/679) li oferim a continuació la informació bàsica sobre protecció de dades.
• Responsable del Tractament: Granollers Mercat
• Finalitat: Gestionar la relació de prestació de serveis entre el client i l'empresa.
• Base jurídica: Execució d'un encàrrec de prestació de serveis entre client i empresa.
• Destinataris: Bancs i entitats financeres i a administracions.
• Drets: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic: fira@granollers.cat
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