Manresa, 20 de juny de 2013.
Benvolguts firaires,
Amb motiu de la celebració el proper dia 7 de juliol de l‘ acte reivindicatiu “MARXEM!”, ens adrecem
a vosaltres amb la finalitat de convidar-vos a participar en la Fira, tot exposant i oferint els vostres
productes.
L’acte central tindrà lloc al migdia a la plaça de Crist Rei, i la Fira es desenvoluparà al llarg del dia en
ple centre de Manresa, c/ Àngel Guimerà i Passeig Pere III.
Per sol·licitar el dret de participació amb una parada a l‘ acte MARXEM!, caldrà omplir la butlleta que
adjuntem a la present, essent requisit imprescindible remetre-la abans del dia 3 de juliol degudament
complimentada. Per a la instal·lació d’una parada es pacta un preu en funció dels metres lineals que
s’ocupen. El preu del metre lineal és de 10€ i s’haurà d’ingressar l’import total (segons tres o sis
metres lineals) al número de compte titularitat de l’organització:
Titular: “Comissió de marxandatge i parades”
Núm. Compte: 0081.0400.15.0001202424
Enviar-ho a:
JOSEP AMBRÒS i SÒNIA VALL
parades@marxem.org
A l’espera de rebre la butlleta, agraïm la vostra atenció i aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben
cordialment.

SOL·LICITUD PARADA ACTE MARXEM!
IMPORTANT !!!
QUAN ENS ENVIEU AQUESTA BUTLLETA ÉS REQUISIT IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR UNA
FOTOCÒPIA DEL INGRÉS DEGUDAMENT EFECTUAT AL NÚMERO DE COMPTE BANCARI DE
L’ORGANITZACIÓ.
En/Na_________________________________________________________________
Adreça ________________________________________________________________
Població _____________________________________________C.P. ______________
Telèfon _________________________________ Fax __________________________
Email _________________________________________________________________
M lineals _________ X 10,00 €/metre lineal = __________________
Productes a exposar ____________________________________________________

Demostració SI ____ NO _____
DATA I SIGNANT:

* El firaire explotarà la parada al seu risc i ventura, indemnitzant tercers pels danys que pugui produir.
Tanmateix s’obliga a ajustar la parada a les característiques del indret assignat, a complir amb les
ordenances i reglaments de l’Ajuntament, i a conservar i deixar el lloc lliure al finalitzar l’acte i en perfecte
estat de neteja.

