MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS
Câmara Municipal
Condições de Participação
Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação
Organização e Gestão
A organização e a gestão das Festas são da responsabilidade do Município de
Arruda dos Vinhos, abaixo designado por Organização, nomeadamente as tarefas
relativas à informação, inscrição e admissão dos expositores, à distribuição,
demarcação e identificação dos espaços/lugares, assim como a fiscalização e
controlo do cumprimento das normas de funcionamento.
Periodicidade e horário
De 09 a 18 de agosto de 2019
Horário:
09/12/13/14/16/18 – 20h às 02h
10/11/15/17 – 17h às 02h
Montagem dos espaços
• Os espaços têm de estar abertos ao público durante os dias do evento, dentro
do horário estabelecido. Não é permitido espaços fechados nem montagens ou
desmontagens dentro dos horários de funcionamento.
• A montagem dos espaços poderá ser feita no dia 09 de agosto a partir das
14h00, salvo exceções acordadas e autorizadas pela organização.
• Não é permitida a entrada de veículos dentro do espaço do evento.
• As cargas e descargas serão feitas pelas entradas ao pé do local do evento.
• A Organização pretende que sejam utilizados recipientes recicláveis e/ou
reutilizáveis pelos próprios estabelecimentos comerciais durante os três dias do
evento. Em 2020 a sua utilização passará a ser obrigatória. No caso de venda de
bebidas/comidas, deverá fazer uso de utensílios recicláveis e/ou reutilizáveis.
Inscrições
• A ficha de inscrição está disponível para download em www.cm-arruda.pt
Deverá ser entregue, nos seguintes locais, até ao dia 2 de agosto (inclusive):
- Em mão, no Gabinete de Animação Sociocultural, 1º piso – Edifício Paços do
Concelho;
- Por correio: Gabinete de Animação Sociocultural - Câmara Municipal de Arruda
dos Vinhos, Largo Miguel Bombarda, 2630 Arruda dos Vinhos;
- Por correio eletrónico: eventoscmav@gmail.com.

• Os esclarecimentos, necessários à boa compreensão e interpretação das
Condições de Participação, deverão ser solicitados através de: 263 977 000
Ext.
313
/
Gabinete
de
Animação
Sociocultural,
pelo
email
eventoscmav@gmail.com ou pelo telemóvel 962053036.
• A entrega de candidatura não assegura a participação no evento.
• A organização pode rejeitar as inscrições que não se enquadrem nos objetivos
do evento e/ou não cumpram as normas estabelecidas ou ultrapassem o
número máximo de inscrições.
• Todos os candidatos serão informados através de notificação via e-mail, carta
ou telefone da confirmação de participação ou rejeição da inscrição. Após a
confirmação de aceitação de participação, os participantes têm 48 horas para
efetuar o pagamento do espaço, por transferência bancária para o NIB:
00350120 00006411630 88 (o comprovativo de pagamento deverá ser enviado
para eventoscmav@gmail.com).

Expositores e categorias
* Bancas

3.09€

* Roulote de Farturas
* Carrinhos
Alg.doce/pipocas
* Roulote
bebidas/comidas
* Publicidade

3.09€

* Esplanadas
** Pistas/divertimentos
diversos

3.09€
3.09€

* Valores por m/2 e por dia
** Valores por m/2 e por semana

3.09€
1.67€
12.37€

O valor da área de ocupação, está de acordo com a Tabela de Taxas e Licenças
do Município de Arruda dos Vinhos em vigor.
Segurança
A segurança dos espaços individuais é da total responsabilidade do expositor.
Considerações finais
As dúvidas ou casos omissos suscitados serão resolvidos pela Organização.

