SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A L’ESPAI D’ART
XXX FIRA MERCAT AL CARRER DE L’1 DE MAIG DE 2020
LA BISBAL D’EMPORDÀ
NOM DEL TITULAR: .................................................................................................................................................
DNI/NIE:.........................................................................TELÈFON: ..........................................................................
POBLACIÓ:................................................................................................................................................................
ADREÇA:..................................................................................E-MAIL:....................................................................
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE DE LA PARADA:...................................................................................................
QUANTITAT DE TAULES QUE NECESSITA (taula plàstic d’1,80 x 0,75): 1 __
QUANTITAT DE CADIRES: 1 __

2

2 __

__

NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’ESPAI D’ART









La participació en l’Espai d’Art dins la XXX Fira Mercat al Carrer de l’1 de Maig és gratuïta. Els productes a
vendre són obres d’art en general, especialment pintures o escultures realitzades pels mateixos
participants.
Els participants han de ser majors d’edat. En cas de ser menors d’edat, caldrà que un major d’edat es faci
responsable de la parada i de la seva sol·licitud.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà cedeix l’espai, 2 taules i 2 cadires (com a màxim) per a cada
participant.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, com a organitzador de la Fira, no es fa responsable dels possibles
danys o pèrdues que puguin patir les obres d’art de cada participant.
Cada participant és responsable del seu espai (taules i cadires) i dels objectes que hi ven al llarg de la
celebració de la Fira.
L’Espai d’Art estarà situat a l’entorn de l’edifici del Mundial.
L’horari de l’Espai d’Art és de 9h a 13h del matí i de 15h a 20h del vespre.
NOTA! Per a les inscripcions, en aplicació a l'administració electrònica cal que la sol·licitud s’enviï
mitjançant el web https://www.seu-e.cat/web/labisbaldemporda mitjançant una instància genèrica i adjuntant
la fulla de sol·licitud o bé, com que sou de la Bisbal, portant-la personalment a l’oficina de l’OAC de
l'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

SIGNATURA

DATA

"Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Finalitat: portar un registre de les persones participants a les fires, a efectes de seguiment, organització de l’esdeveniment i
tramesa d’informació.
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: no es comuniquen dades a altres persones.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud
de limitació, adreçant-vos a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
> Trobareu més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.bisbal.cat."
Amb la firma d’aquest document, la persona sotasignat declara conèixer i acceptar les normes de funcionament de l’Espai
d’Art de l’1 de Maig, que es compromet a complir i a les quals se sotmet.

