SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
ESPAI FIRETA
XXX FIRA MERCAT AL CARRER DE L’1 DE MAIG DEL 2020
Persona de contacte:

DNI:

Domicili :
C.P.:

Població:

Correu Electrònic:

Telèfon:

(les comunicacions de les sol·licituds es faran prioritàriament via mail)

NOM DELS MENORS PARTICIPANT/S: ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE DE LA PARADA:
S’accepten: joguines, llibres, roba de nen/a, treballs manuals i allò que fa referència als infants.
No s’accepten: qualsevol article no associats als infants.
........................................................................................................................................................................
ESPAI:
□ Taula
Les taules seran subministrades gratuïtament per l’Ajuntament de la
Bisbal. Les taules seran de fusta i les dimensions seran de 1,80x0,76. Només hi ha la possibilitat d’una
taula per sol·licitud.
HORARI:

□ Matí

□ Matí i tarda

DATA

SIGNATURA

"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 sotasignant declara conèixer, acceptar i complir les normes de funcionament de
l’Espai Fireta de l’1 de Maig i es compromet a sotmetre-s’hi.









NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’ESPAI FIRETA
La participació en l’Espai Fireta dins la XXX Fira Mercat al Carrer de l’1 de maig és gratuït per a totes els nens, nenes i joves
escolaritzats i/o residents a la Bisbal d’Empordà.
Les taules subministrades seran de fusta i de 1,80x0,76. Només es permet una taula per sol·licitud.
Els participants han de ser nens i nenes o joves de fins a 18 anys d’edat. Caldrà que un major d’edat es faci responsable de la
sol·licitud i de la parada dels menors.
També podran participar-hi les AMPA vinculades als centres educatius de la Bisbal d’Empordà i rodalies.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà cedeix l’espai al carrer Mesures i Pella i Forgas, on els participants podran muntar la parada
per exposar i vendre els seus productes. Aquests productes són objectes de segona mà infantils o treballs manuals elaborats pels
mateixos participants. En cap cas s’acceptaran l’exposició i venda de material que no sigui de segona mà i vinculat al món infantil.
L’horari de l’Espai Fireta serà matí (9h a 14h) o bé de matí i tarda (9h a 20h). L’organització prioritzarà la col·locació de les parades
en funció de l’horari escollit per tal de garantir la continuïtat del mercat de l’1 de maig.
En cas que el nombre de sol·licituds superi l’espai disponible, es realitzarà un sorteig entre les inscripcions rebudes.
Les inscripcions s’hauran de portar personalment a registre d’entrada de l’Ajuntament.
Plaça del castell, 10
INSCRIPCIONS: fins el 17 d'abril
Horari de 9 a 14 h de dilluns a divendres
Les dades que ens proporciona s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb finalitats de planificar i gestionar
l’espai Fireta promoguda durant la fira mercat de l’1 de maig. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i oposició
adreçant-se a l’Ajuntament.

