Nº Inscripció:

Fira Street Market – Fira de l’Estevet
2022
11 de setembre de 2022
De 10:00h a 20:30h a Castellar del Vallès

Data Límit: 02/09/2022
Dades de l’interessat
*Nom i cognoms del sol·licitant:
*Nom del Comerç:
*DNI/CIF/NIF del Comerç:

Tel/Mòvil :

*Adreça:
CP:

*Municipi:

*Adreça electrònica :
*Tipus de parada i productes:

Material i espai Necessari :
Metres lineals:

Número de taules:

Num. De punt/s de
llum-focus (Quantitat)
Només socis:

Cadires:
Aparells a
connectar-hi
i potència*:

Carpes

Només socis:

Observacions:

* Cal omplir tots els camps marcats amb un asterisc.



La Carpa va a càrrec de cada participant, excepte pels associats a Comerç Castellar, no és obligatòria per
participar (és recomanable).



S’aconsella portar un rètol identificatiu amb el nom del comerç.



Cal portar plàstics per tapar el producte en cas de pluja, un cop muntada la fira.



La inscripció a la fira representa l'acceptació de les condicions esmentades a les bases de participació

Comerç Castellar

Pl. d’El Mirador, Edifici El Mirador, s/n

08211-Castellar del Vallès

Tel. 93 714 67 39

A/E: comercastellar@comercastellar.cat

Fira Street Market
2022

Cost de Participació
Comerç local no associat: 30€ (IVA inclòs)
Comerç de fora de Castellar: 40€ (IVA inclòs)
Comerç associat a Comerç Castellar (gratuït)
Entitat / Associació (gratuït)
Fiança de compromís
Tots els participants hauran de dipositar en efectiu al moment de registrar la seva arribada una
fiança de 20€ en concepte de garantia supeditat al compliment de l’horari d’obertura i tancament
de la fira, així com el bon ús del material prestat. Aquesta fiança es retornarà en efectiu al final de
l’esdeveniment, sempre i quant s’hagin complert les condicions establertes.
Comprovant de pagament del Dret de participació:
Cal fer ingrés del Cost de Participació
al compte del Banc Sabadell:

ES25 0081 0004 3800 0133 5937, especificant
“FIRA STREET MARKET + NOM COMERÇ/PERSONA”
Un cop realitzat, per formalitzar la inscripció, caldrà presentar la còpia de l’ingrés de la
inscripció per un dels següents mitjans: presencialment a l’edifici El Mirador (pl. El Mirador,
s/n) o bé via e-mail a comercastellar@comercastellar.cat
El termini màxim per fer l’ingrés és el divendres 2 de setembre de 2022

Signat,

Castellar del Vallès,

de/d

de 2022

D’acord amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades de 2016/679 (UE) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), les dades que vostè facilita en aquest document s’incorporaran a un tractament del qual n’és
titular l’Associació de Comerciants de Castellar del Vallès (en endavant Comerç Castellar) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats
en la normativa vigent. La base jurídica del tractament és l’interès legítim d’ambdues parts. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a tercers
sempre que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, suspensió, limitació de
tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se a Comerç Castellar, Plaça d’El Mirador, Ed. El Mirador s/n, 08211 Castellar del Vallès, o a l’adreça
electrònica comercastellar@comercastellar.cat

Consenteixo que les meves dades de contacte podran també ésser utilitzades per enviar-li informació sobre les
activitats, promocions i fires que realitzi l’Associació de Comerciants de Castellar del Vallès.
He llegit la protecció de dades

Comerç Castellar

Pl. d’El Mirador, Edifici El Mirador, s/n

08211-Castellar del Vallès

Tel. 93 714 67 39

A/E: comercastellar@comercastellar.cat

