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PARTICIPANTS
SECTORS

CONDICIONS DE
PARTICIPACIÓ

• Botigues de Sant Celoni. Tant
orientades directament al públic
objectiu com qualsevol que
vulgui participar i que ambienti
la seva parada per adreçar-se al
públic objectiu.

• Per participar caldrà fer la sol·licitud
a partir d’un formulari específic.
Caldrà indicar si es farà alguna
activitat de dinamització, explicant
en què consistirà i la seva durada,
així com la necessitat o no de
condicions especials.

Alguns exemples:
- Puericultura
- Alimentació i nutrició
- Moda tèxtil
- Higiene i salut
- Lleure
- Joguines
- Esport: bicicletes, patinets,
material esportiu, ...
- Mobiliari i decoració
- Llibres i revistes especialitzades
- Complements
- ...

2 de juny de 2018

• Entitats esportives,
socials,culturals, ...

HORARI

• Empreses: activitats d’estiu,
centres de música, dansa,
teatre, colònies, activitats de
lleure, activitats extraescolars,
vacances familiars, esports i
condicionament físic, activitats
relacionades amb
l’ensenyament, altres
relacionades amb l’oci...

Muntatge a partir de les 8 del matí
i desmuntatge a partir de les 21.
L’horari de fira serà de 10 a 21h sense
interrupció.

OBJECTIUS
• Donar a conèixer la varietat d’oferta
comercial i de serveis que hi ha al
municipi i al seu entorn adreçada
a infants i joves fins als 16 anys.

• Col·legis públics i privats
• Institucions

• Atreure nous clients i visitants al
municipi.

ESPAIS

• Reforçar la imatge global del
comerç i serveis del municipi.

• Es concentrarà a la plaça
de la Vila i espais pròxims

ORGANITZACIÓ
Col·lectiu de comerciants de Sant
Celoni i Ajuntament de Sant Celoni

QUÈ ÉS LA FIRA?
• Un espai d’exposició i venda de
productes i serveis adreçats a infants
i joves fins als 16 anys i les seves
famílies.
• Un espai amb activitats de
dinamització proposades i
realitzades pels propis participants,
activitats amb una durada màxima
de 30’ cadascuna.

A QUI VA DIRIGIDA?
Famílies amb infants i joves fins als
16 anys.

• Cada participant disposarà
d’un espai de 3x3. Aquest
espai podrà ser més gran si es
programa algun tipus
d’activitat de dinamització.
• A la fira es localitzaran diversos
espais d’alimentació amb
taules i cadires.

SERVEIS
• L’organització garantirà un punt per
a la connexió elèctrica de cadascun
dels participants així com la neteja dels
espais comuns.
• L’organització disposarà d’un espai de
contenidors per tal que els participants
puguin dipositar els residus que es
generin, sempre de manera selectiva.

• Per formalitzar la participació
caldrà abonar els drets d’inscripció
(7,04 euros per metre lineal
d’ocupació). Estan exempts
del pagament d’aquest dret
d’inscripció les entitats que
presentin activitats o propostes
basades en el voluntariat.
• Les carpes hauran de ser
preferiblement blanques.
• Cada participant es responsabilitzarà
dels residus que es produeixin en el
seu espai.
• L’exposició de productes o la
publicitat queda limitada a l’interior
de l’espai assignat.
• Es prohibeix l’exposició de productes
perillosos, insalubres o que puguin
deteriorar les instal·lacions.
• Atenent que la potència disponible
és limitada en cas que el participant
vulgui endollar qualsevol aparell que
no sigui per a la il·luminació de
l’espai caldrà sol·licitar autorització
prèvia.
• L’organització es reserva el dret
d’admissió de persones i objectes.
• Cada participant serà responsable
del compliment de les normatives
sanitàries per participar amb animals
vius o per a la venda de productes
d’alimentació.
• L’organització no es fa responsable
de robatoris, furts o desperfectes
dels béns o materials exposats.
• Les sol·licituds de reserva d’espai
hauran de fer-se abans del 22
d’abril i el pagament efectiu dues
setmanes abans de la fira i mai
abans que l’organització hagi
acceptat la sol·licitud.
L’organització podrà rebutjar
aquelles sol·licituds que, al seu
criteri, no s’ajustin a la finalitat de
la fira.

