Segell de registre d’entrada

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE SANT ANDREU

INSTÀNCIA
NOM EMPRESA
NIF

TELÈFON

MÒBIL

ADREÇA

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

CP

LOCALITAT
PERSONA DE CONTACTE
PRODUCTES A EXPOSAR
NOM RETOLACIÓ ESTAND
ADREÇA ELECTRÒNICA

EXPOSO:
(*)

D’acord amb les normes de participació, que he llegit detingudament, contracto l’espai següent :
PAVELLÓ FIRAL
UNITATS

PREU UNITAT (€)(**)

IMPORT TOTAL

METRES LINEALS

PREU (m/lineal)(**)

IMPORT TOTAL

CONCEPTE
ESTAND (3X4)
ESTAND CENTRAL (mínim 24 m2)

ZONA EXTERIOR
CONCEPTE
CONCESSIONARIS
MERCAT DE SANT ANDREU
(*) És obligatori omplir tots aquests camps
(**) Aquests preus estan regulats a les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí

Per tal de poder participar a la Fira de Sant Andreu caldrà fer arribar la sol·licitud de participació degudament omplerta a les oficines de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí, a la Plaça de la Vila, núm. 1, 17257 Torroella de Montgrí.
Forma de pagment: Ingrés bancari (aquest es farà una vegada s’hagi acceptat la sol·licitud de participació per part de l’Ajuntament, la qual es
notificarà personalment. En aquesta hi figurarà el núm. de CC on s’haurà de fer efectiu l’import corresponent).
S’estableix com a data màxima de pagament el dia 18 de novembre. La reserva de l’espai serà efectiva un cop s’hagi fet l’ingrés.

Vull rebre les notificacions de tota aquesta tramitació en format digital (en aquest cas cal que en doneu correu electrònic i mòbil per als avisos).

Per a qualsevol dubte o informació podeu adreçar-vos a:
Àrea de Promoció Econòmica i Comerç
C/ Hospital, 18 · 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 81 · Fax 972 75 50 75
a/e: cpalles@torroella-estartit.cat

SIGNATURA / SEGELL DE L’EMPRESA

DATA
Les dades que ens facilita s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí amb la finalitat d’organitzar mercats i fires. En qualsevol moment vostè pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a l’Alcaldia d’aquest
Ajuntament.

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ IMPRIMIR

Plaça de la Vila, 1 · 17257 Torroella de Montgrí (Girona)
Tel. 972 75 81 12 · Fax 972 76 02 36
info@torroella-estartit.cat · www.torroella-estartit.cat

