
Expositor
Morada

Código Postal Telefone/Telemóvel
E-mail
Nº Contribuinte Nº de anos em que participa

Produtos a expôr/vender

Datas Preço metro linear Total
DEZ de 2018 (€) (€)

15, 16 e 23 30
15 e 16 20

23 15

Valor a pagar
(a este valor não acresce IVA)

Forma de Pagamento: nº
anexar comprovativo

ADILPOM -IBAN: PT50 0045 3110 40063425248 76

Regras de participação e instalação:

Tomei conhecimento das regras. O expositor

assinatura

Remeter para: ADILPOM- Edif. Manuel Henriques, R. Louriçal, nº 11 3100-428 Pombal, ou raquelf@cm-pombal.pt

Dúvidas e esclarecimentos: Raquel Freire - telemóvel: 965135356

A preencher pela ADILPOM

Recebido por Dados do Recibo

Recibo nº Data: 

FICHA DE INSCRIÇÃO
MERCADO DE NATAL 2018
 Tenda no Jardim do Cardal 

Datas Pretendidas Espaços pretendidos
(nº de mesas (1,35m))

Cheque

(marque com um X )

(marque com um X ) Transferência Bancária

A inscrição é obrigatória e termina no dia 30 de novembro

* Autorizo a que os dados pessoais recolhidos sejam única e exclusivamente tratados por esta entidade, no âmbito deste evento, não sendo 
partilhados com nenhuma outra instituição/entidade. Lei Geral da Proteção de Dados

A inscrição só é válida após o pagamento integral da participação. A desistência não dá direito a reembolso.

Quem participar nos 2 fins de semana (3 dias) tem preferência na atribuição dos espaços.

É dada prioridade aos residentes no concelho de Pombal.

A organização não se responsabiliza por furtos ou danos associados aos produtos expostos.

A atribuição e  distribuição dos espaços é da inteira responsabilidade da organização.

O horário do Mercado é o estipulado no regulamento (dia 15/12 das 15 às 23, dia 16/12 e 23/12 das 15h às 19h)

O período para instalação é entre as 12H00 e as 14H30.

Entre as 23H de sábado e as 12H de domingo haverá segurança no local.

É dada prioridade aos que participam há mais anos.


