NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

MERCADO
DE
NATAL
7 a 9 de DEZEMBRO
VILA MADEIRO 2018

01 / A organização do MERCADO DE NATAL é da responsabi-

lidade da autarquia;

02 / Podem-se inscrever artesãos, produtores locais,
associações culturais e desportivas, bem como particulares
que desejem explorar tasquinhas, sujeitos a admissão prévia;
03 / As inscrições devem ser entregues na autarquia, ou
enviadas para o seguinte email: gab.cultura@cm-penamacor.pt
até ao dia 6 de novembro, acompanhadas de uma caução,
no valor de 50€, em cheque passado à ordem do município,
importância que será restituída no final do evento;
04 / Só após confirmação por parte desta autarquia, as
inscrições serão consideradas;
05 / Os expositores terão à sua disposição tendas cónicas

de 3x3m e/ou casinhas em madeira, sendo gratuita a sua
utilização;

06 / A localização das tendas cónicas é da responsabilidade

da autarquia, sendo a eletricidade fornecida com pontos de
luz e uma tomada;

07 / Sugerimos que a decoração da tenda cónica ou da casa

seja com motivos natalícios, utilizando para o efeito materiais
naturais, reciclados ou outros, de acordo com o tema do
evento;

08 / O espaço onde decorre o mercado de natal
é o Jardim Municipal;
09 / As tendas cónicas e/ou casinhas em madeira deverão

ser ocupadas dia 7, até às 12h00;

10 / A limpeza geral dos espaços onde decorre o evento
é da responsabilidade da CMP, cabendo ao expositor
a limpeza da sua tenda ou casinha em madeira;

11 / Funcionários da organização devidamente identifica-

dos, prestarão o apoio necessário aos expositores durante
o evento;

12 / O horário de funcionamento do mercado

é o seguinte:
» Sexta-feira: 14h00 / 18h00
» Sábado: 10h00 / 18h00
» Domingo: 10h00 / 18h00

13 / O expositor está obrigado a abrir a sua casa/tasca
no horário estipulado, caso contrário será penalizado.
14 / A desmontagem só é permitida no dia 9 a partir
das 18h00, altura em que se encerra o mercado de natal,
no jardim municipal.
15 / A organização não se responsabiliza por qualquer
acidente ou furto que possa ocorrer durante o evento.

