
               

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO/CANDIDATURA 
Identificação: 

Artesão  Unidade Produtiva Artesanal  Associação/Empresa  

Artesão/Expositor: 

Morada: 

Código postal: ______-____  _________________ Distância a Pombal (Kms): 

BI/CC: NIF: 

Contacto tel: Email: 

 

Tipo(s) de artesanato 

Região/Concelho/Freguesia: 

Trabalho ao vivo: Sim____     Não____ Nº de participações na Feira de Pombal: 

 

Descrição dos produtos a expor/comercializar: 

 

(Nota: anexar fotografias do tipo de artesanato/produto que pretende expor e/ou comercializar) 

Alojamento de Artesãos (ponto X do Regulamento) 
A Organização procederá à reserva e comparticipará com vales de 10,00€/noite (máximo 3 noites) o alojamento de 

artesãos residentes a mais de 90 quilómetros de Pombal nos locais indicados no final do regulamento, devendo 

informar-nos das noites que pretende reservar: quin./sex. ____ sex./sáb.____ sáb./dom.____ dom./seg.____ 

(colocar uma cruz nos dias pretendidos). O valor sobrante é pago diretamente pelo artesão. 

A responsabilidade da reserva e pagamento do alojamento dos restantes artesãos/expositores, é dos próprios, 

devendo no ato da reserva informar que participa na Feira de Artesanato para obter preço promocional.  

ESPAÇO E ÁREA PRETENDIDOS 

Concelho de Residência  
Tipologia de participação Espaço Pretendido 

colocar 
um X Pombal Outro concelho 

Stand 3x3m  17€ 24€ Artesão 

Stand 6x3m  35€ 50€ 

Stand 3x3m  45€ 65€ Expositor/área alimentar e bebidas (embalados)  

Stand 6x3m  90€ 130€ 

Stand 3x3m  140€ 200€ Expositor/área alimentar e bebidas (consumo no 

local)  Stand 6x3m  200€ 260€ 

     

Expositor de produtos locais das Terras de Sicó 

(inscrições limitadas) 

Banca de madeira 

(1,5mx3m) 

 
15€ 

 

Valor a pagar 
 

______,__ € Forma 
de 

pagamento 

Transferência bancária IBAN: PT50 0045 3110 40063425248 76 

(Crédito Agrícola Mútuo), com remessa de comprovativo indicando o nome 

constante na Ficha de Inscrição 

(a este valor não acresce IVA) Cheque emitido à ordem de ADILPOM 

nº ____________________banco_______________________ 
(Nota: O pagamento só deverá ser efetuado após receber a confirmação da seleção da inscrição, por parte da Organização; Não 

será autorizada a participação aos candidatos que não tenham efetuado o pagamento até 31/08/2017.) 

Material necessário: ___________________________________________________________________ 
(Nota: apenas dispomos de cadeiras e mesas de plástico.) 
 

Li e concordo com o regulamento, 
 
Data: ____ / ____ / 2017            Assinatura 
 

Observações: 

A ficha de candidatura deve ser preenchida com letra legível e remetida para ADILPOM -Município de Pombal, Largo do Cardal, 

3100-440 Pombal ou E-mail: info@adilpom.pt até ao dia 16 de agosto de 2017. 

• Caso o espaço tenha requisitos específicos (colocação de tomadas, acesso a água corrente, etc.) deverá especificar essa 

informação no Material Necessário. 

 


