MERCAT DEL TRASTO

C/ Mur, 64 - Telèfon 93 775 25 86
08760 - M A R T O R E L L

L’objectiu d’aquest mercat de segona mà, és facilitar a la ciutadania la reutilització, evitant d'aquesta manera
que molts objectes que encara estan en bon estat esdevinguin residus. Un estalvi mediambiental que alhora
ho és també per a les butxaques de tothom.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
1. La 4a edició de la Mercat del Trasto es celebrarà el diumenge dia 27 d’abril de 2014 de les 10:00 fins a
les 14:00 hores a la Pista-Jardí del Centre Cultural i Recreatiu “El Progrés” de Martorell (C/ Mur, 64).
2. La participació és oberta a tota la ciutadania, es pot fer de manera individual o en representació d’una
entitat o associació. Per ser titular d’una parada caldrà ser major d’edat.
3. En el mercat es poden comprar, vendre, intercanviar o regalar tot tipus d’objectes de segona mà en bon
estat que no comportin risc ni cap dany per l’adquirent, a excepció d’aliments, animals o productes
perillosos. Queda prohibida la venda professional i els estocs procedents de botigues i l’artesania.
4. La quota d’inscripció és de SIS EUROS.
- Aquest import donarà dret a un espai (2 m. d’ampla per 2 m. de fondària aproximadament). Donat que el
nombre de taules i cadires de que es disposa es limitat, en el moment de la inscripció s’informarà si les
podrà proveir l’organització o caldrà portar-les de casa.
- Els diners de la quota s’utilitzaran per a cobrir les despeses d’organització, neteja de l’espai i publicitat de
l’esdeveniment.
- La no assistència de la persona participant, per a qualsevol motiu, no donarà dret al retorn dels diners de
la inscripció i els inscrits que no es presentin sense una causa justificada no es podran inscriure en la
següent edició del Mercat.
5. Inscripcions:
a) Es realitzaran a la Secretaria de l’Entitat (C/ Mur, 64) entre els dies 17 de març i 16 d’abril (ambdós
inclosos), dins l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 17,30 a 20 hores). Caldrà emplenar un
formulari d’inscripció que podreu trobar a la Secretaria o portar emplenat el que us adjuntem.
b) El pagament s’haurà de fer efectiu en metàl·lic en el moment de la inscripció, en cas contrari aquesta no
tindrà validesa.
6. L’organització es reserva el dret suspendre o ajornar la data de celebració del mercat en cas de pluja o de
condicions meteorològiques adverses. La suspensió del Mercat per aquesta causa no donarà dret al retorn
dels diners de la inscripció.
7. La inscripció suposa l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases, reservant-se l’Organització el dret
de decidir les mesures que calgui en tot allò no previst en les mateixes i el d’admissió.

FUNCIONAMENT DEL MERCAT
1. El dia del Mercat els paradistes hauran de venir amb temps d’antelació per muntar la parada.
L’assignació d’espais i identificació es realitzarà per odre d’arribada a partir de les 8:30 del matí, moment en
que caldrà entregar el rebut de confirmació d’inscripció i el DNI/NIF del sol·licitant.
2. Els productes intercanviables o vendibles s'hauran d'exhibir sobre les taules subministrades, a excepció
de la roba, que podrà ser exhibida en un suport vertical que podrà portar el participant i que haurà de cenyirse estrictament a l’espai que se li ha assignat. Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica.
L’Organització es reserva el dret de fer retirar qualsevol element que no compleixi aquestes normes.
3. El mercat durarà fins a les 14:00 i com a màxim a les 14:00 els paradistes hauran desmuntar la parada i
retornar el material subministrat al mateix lloc d’on l’han agafat, deixant l’espai en el mateix estat de neteja
en que s’ha trobat.
4. S'ha de mantenir neta la parada i el seu entorn i recollir els residus que generin.

Junta Directiva del Centre Cultural i Recreatiu “EL PROGRÉS”

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
C/ Mur, 64 - Telèfon 93 775 25 86
08760 - M A R T O R E L L

Sol·licitant
NOM I COGNOMS o RAÓ SOCIAL........................................................................................
....................................................................................................... DNI/CIF...........................
REPRESENTANT........................................................................... DNI/NIF..........................
EN QUALITAT DE .................................................................................................................
Dades de contacte
DOMICILI...............................................................................................................................
POBLACIÓ............................................................................ CODI POSTAL .......................
TELÈFON ....................................................... MÒBIL ..........................................................
CORREU ELECTRÒNIC .......................................................................................................
Sol·licito la reserva de la taula al Centre Cultural i Recreatiu “EL PROGRÉS” on tindrà lloc el Mercat del
Trasto el dia 27 d’abril de 2014. Així mateix reconec tenir ple coneixement de cadascun dels punts de les
bases d’aquesta mercat i dono el meu consentiment per que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies
i/o filmacions preses en qualsevol de les activitats organitzades pel centre i publicar-les.
I signo en prova de conformitat la present sol·licitud.
Martorell, a ________ de _____________________ de 20______.
Signatura

-

-

El tractament de les dades que es recullen en aquest imprès està subjecta al que disposa la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'interessat podrà exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i aposició en els termes establerts en la legislació aplicable.
La finalitat d'aquestes dades seran mantenir-lo informat dels cursos o esdeveniments d'especial
interès. Aquestes dades seran d'ús intern i en cap cas es cediran a tercers.

TAULA DE L’ENTITAT ................................... TAULA PROPIA ...........................................

REBUT I CONFIRMACIÓ D’INSCRIPCIÓ
C/ Mur, 64 - Telèfon 93 775 25 86
08760 - M A R T O R E L L

HE REBUT DE ............................................................................. DNI/CIF............................
TAULA DE L’ENTITAT ................................... TAULA PROPIA ...........................................
La quantitat de CINC EUROS, en concepte de quota d’inscripció al Mercat del Trasto que
tindrà lloc el proper dia 27 d’abril de 2014.
Martorell, a _________ de _____________________ de 20______.

-

Caldrà portar aquest full i el DNI/NIF del sol·licitant el dia del Mercat.

