BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ AL "8è. MERCAT DEL VELL" DE BALAGUER DEL DIA 6 D’ABRIL DE 2019
Nom i cognoms
amb NIF

, i domicili a

carrer
telèfon

núm.
i e-mail

MANIFESTO:
- Que vull participar en qualitat de paradista en aquest mercat.
- Que conec la reglamentació que regula el mercat i que figura al
http://donapas.balaguerentitats.cat ,i accepto de complir-la en la seva totalitat.

revers

SOL·LICITO:
- Es procedeixi a la meva inscripció en qualitat de participant-paradista al mercat.
- Necessito que em deixin em deixin
(1 o 2) taula per muntar la parada

SI

de

la

present,

així

com

també

a

la

web

NO

PERÍODE I FORMA DE PAGAMENT (Import 5 €/taula – màxim 2 taules) - del 14 de març al 3 d’abril de 2019
Opció A) En efectiu als següents llocs:
- Oficina Jove del Consell Comarcal. Casal la Pallavacara – C. Pintor Borràs, 17 de Balaguer
- Excepcionalment, el mateix dia 6 d’abril, de 9 a 10 hores, a la carpa de l'organització instal·lada al començament del Mercat.
Opció B) Ingrés al compte de CaixaBank ES42-2100-0012-2202-0072-2862, indicant el nom del paradista i fent-hi constar la referència Mercat
del Vell.
El pagament de la present butlleta significarà l'acceptació automàtica a l'esdeveniment.
Balaguer, (data)

L'organització

REGLAMENTACIÓ DEL "8è. MERCAT DEL VELL" A BALAGUER
Article 1: Com a parts de la present reglamentació, d'una banda l'ASSOCIACIÓ DÓNA PAS –en endavant l'ORGANITZACIÓ- i d'altra el PARADISTA,
que és la persona que aporta els articles per a ser venuts al públic en general.
Article 2: El paradista en cap cas podrà ser una persona que el seu mitjà de vida sigui la venda com a activitat empresarial, ja sigui com a persona
física o en forma de qualsevol tipus de societat, per tant únicament s'autoritza a participar com a paradista a particulars que siguin majors de 18
anys.
Article 3: Els articles objecte de la venda, que hauran de portar en tot moment el preu en un lloc visible, forçosament hauran de ser articles
utilitzats, és a dir, objectes de "segona mà", com per exemple llibres, cd's, roba i complements, sabates, objectes de decoració, joguines, mobles,
instruments musicals, material informàtic, eines, quadres i altres elements de decoració, material esportiu, material de jardineria, petits
electrodomèstics, etc, encara que s'han de trobar en bon estat, donat que el RECICLATGE és un dels objectius principals de l'ORGANITZACIÓ. No
s'autoritza la venda de productes perillosos o nocius per a la salut, el benestar de la població, el medi ambient o la qualitat i neteja dels espais
públics, així com tampoc els productes alimentaris ni cap tipus d'animal. Tampoc queda permesa la venda d'artesania i altres tipus de venda
similars, ja que es tracta de donar sortida a diferents estris i objectes de les nostres llars. Queda expressament prohibida la venda d'articles que
s'hagin obtingut el mateix dia del mercat a d'altres parades. L'ORGANITZACIÓ podrà, a voluntat seva, desautoritzar i treure de la venda els
productes que no compleixin aquests requisits, així com també fer fora els paradistes que no compleixin aquestes condicions.
Article 4: L'horari durant el qual es desenvoluparà el mercat -la venda al públic- que es trobarà situat al Passeig de l'Estació de Balaguer, serà de
les 10 fins a les 20 hores, sent obligatori pel paradadista personar-se a les 9.00 hores al punt indicat de l'acreditació de la inscripció -carpa de
L'ORGANITZACIÓ-, la qual s'efectuarà aportant el resguard de la mateixa degudament pagat. En casos excepcionals, s'acceptarà efectuar la
inscripció i el pagament en el mateix moment. Una vegada efectuada l'acreditació i fins a les 10 hores els participants s'encarregaran de muntar
les seves parades. L'ORGANITZACIÓ es reserva el dret d'anul·lar o canviar la data de celebració del mercat en cas de condicions meteorològiques
adverses o altres causes que puguin significar un desenvolupament anormal de la jornada.
Article 5: El suport destinat a l'exposició dels articles serà una taula o suport similar que no superi l’espai de de 3 metres d’amplada. En cas que
el paradista no disposi de taula o suport per muntar la parada, l'ORGANITZACIÓ li cedirà una única taula de 2 metres per inscripció, prèvia
sol·licitud, marcant la casella corresponent de la butlleta, i que haurà de retornar, una vegada finalitzat el mercat, amb perfecte estat . En el
cas que el paradista vulgui disposar de dues taules, es considerarà dues inscripcions, i per tant haurà d’efectuar el pagament per l’import de dues
inscripcions. Es podran fer servir cadires per a descans del propi paradista o qualsevol altre suport per l'exposició dels articles, sempre hi quan no
superi l'espai de la parada, ni molesti als vianants. Així mateix cal tenir en compte que només s'autoritzarà una parada per paradista, amb
l’excepció del qui vulgui dues taules, que serà el màxim permès. L'ORGANITZACIÓ també es reserva el dret d'excloure a les persones que no
compleixin aquestes condicions.
Article 6: Un cop acabat el mercat s'ha de tenir cura de la neteja de l'espai ocupat que es té assignat, així com també del seu entorn,
s'hauran de recollir selectivament tots els residus i dipositar-los als contenidors adequats per cada fracció . Cada participant és responsable
dels seus objectes inclosos el transport i col·locació de la seva recollida una vegada finalitzat el mercat. Queda prohibida cap mena de publicitat
acústica emesa per aparell amplificador o similar.
Article 7: Els vehicles dels participants no podran ocupar l'espai destinat a mercat sota cap circumstància. El muntatge i desmuntatge s'haurà
d'efectuar sense entorpir, en cap cas, la circulació.

