RemeiArt 2019
Fira d’activitats i herbes remeieres
Santa Margarida i els Monjos
16 de juny

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

PARADISTES DE VENDA DE PRODUCTES
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos organitza el proper 16 de juny la Fira RemeiArt a l’aire lliure, dins el
recinte del Castell de Penyafort.
RemeiArt, és un referent de fires d’herbes remeieres, que s’emmarca en un ampli programa d’activitats
relacionades amb les herbes remeieres, plantes aromàtiques i medicinals que es durà a terme del 31 de maig al 16
de juny de 2019 al municipi i que es pot consultar al web www.remeiart.com.
El mateix dia 16, el dia de la fira, les parades hauran d’estar instal·lades al Castell de Penyafort abans de les 9h per
començar a les 10 del matí i fins després de les 9 del vespre, que serà l’horari de la fira.
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ:
 Els criteris aniran en funció de:
o L’antiguitat
o La producció pròpia i/o artesans
o La qualitat i sostenibilitat
o La proximitat
o Productes en base a les herbes remeieres
o Ordre d’inscripció


De les fotografies i material entregat via e-mail una vegada feta la sol·licitud. ( És obligatori enviar les
fotografies i documentació que és demana a la sol·licitud).

CONDICIONS:
Poden participar a la fira tots els expositors que compleixin els criteris anteriors. Queda prohibida l'exposició
de productes que no compleixin els criteris generals i específics de la Fira, així com els productes que per la
seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o el públic en general; en especial productes perillosos,
insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.
1. Participar a la fira té un cost de 3,25 euros per metre lineals amb un màxim de 3 metres. (consultar mides
superiors, la petició serà estudiada per part de l’organització i segons l’espai disponible).
2. Els paradistes hauran de fer efectiu també, el pagament d’una fiança de 30 euros una vegada s’accepti la
sol·licitud en un màxim de 72h (sinó s’entendrà que no es vol fer formal la inscripció a la Fira). La fiança és
retornarà en un termini màxim d’un mes des de l’endemà de la fira si s’han complert totes les condicions
establertes a priori i s’ha respectat l’horari sencer de la fira, és a dir de les 10 del matí a les 9 del vespre. I
sempre i quan, abans de marxar del recinte firal s’hagi firmat el comprovant conforme s’ha complert amb
totes les condicions per poder retornar la fiança.
3. Les parades no disposen de punt de subministrament elèctric ni aigua en tractar-se d’una fira a l’aire lliure. Es
proveirà d’ electricitat o aigua a les parades ho sol·licitin prèviament, sempre que sigui possible.
4. El taulell de la parada s’ha de guarnir amb productes relacionats amb herbes remeieres.
5. Totes i cadascuna de les parades han de portar una carpa. És obligatori a no ser que l’organització en faci
alguna excepció pel lloc d’ubicació, producte, etc...
6. Les tovalles o el parament que calgui per guarnir la parada també anirà a càrrec del paradista.
7. Els expositors o paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui.
8. L’organització no disposa de carpes ni taules, i per tant seran els paradistes els que les hauran de portar.
La llargada màxima de la parada es de 3m (consultar mides superiors)
9. L’organització assignarà la localització als paradistes en funció del producte a exhibir i de l’ordre
d’inscripció.
10. L’organització es reserva el dret d’admissió i de realitzar qualsevol canvi.
11. A tenir en compte que el dia de la Fira no poden entrar al recinte furgonetes de 4 metres per la dificultat
de l’accés.
12. L’organització no es farà responsable dels desperfectes que l’accés pugui ocasionar als vehicles.
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RESPONSABILITAT:
1.

Els expositors, han de prendre al seu càrrec, les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes
exposats. Les responsabilitats per robatori, incendi o danys a tercers aniran a càrrec de cada expositor.
L’expositor es farà càrrec de totes aquelles accions de responsabilitat civil que es puguin derivar de la seva
activitat a la Fira o dels productes que comercialitzi.

2.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos té contractada una pòlissa d'assegurança que cobreix la
responsabilitat civil per accidents i danys causats a tercers. L'assegurança per robatori, incendi i/o
espoliació del contingut de l'estand l'ha de subscriure cada expositor i va a càrrec seu. L’Ajuntament
estarà exempt de qualsevol risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com de
les seves instal·lacions i mercaderies.

3.

Si la fira no pogués celebrar‐se per causes de força major no imputables a l’Ajuntament, aquest tindrà
dret a retenir, en la mesura proporcional que s'estableixi, les quantitats rebudes dels expositors com a
indemnització per les despeses produïdes.

4.

L’Ajuntament aposta per la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, per la qual cosa demana no
utilització de productes de plàstic. S’ha de procurar utilitzar productes compostables o reutilitzables.

TALLERS:

Els expositors que ho desitgin podran dur a terme demostracions o petits tallers sempre que ho indiquin en el full
de sol·licitud i ens facin arribar la proposta via SOL·LICITUD DE TALLERS PER LA WEB AMB EL SEU PRESSUPOST
INCLÒS PER VIA ADMINISTRATIVA. En aquest cas el cost dels materials anirà a càrrec dels mateixos expositors.

ACCEPTACIÓ:

Les persones interessades a exposar a la Fira Remeiart hauran d’emplenar la inscripció via web abans del dia 3 de
maig. Es comunicarà l’acceptació definitiva abans del 15 de maig.
L’organització es posarà en contacte amb els sol·licitants per acceptar o denegar la petició d’inscripció en el menor
temps possible. En cas d’acceptació de la inscripció s’haurà d’efectuar el pagament a través d’un ingrés al número
de compte: ES08.0081.1613.120001042309 de Banc de Sabadell, on consti el nom de l’inscrit (el mateix de la
sol·licitud).
L’ingrés s’haurà de dur a terme en un termini màxim de 72 hores a partir de l’acceptació de la sol·licitud. En cas
contrari s’atorgarà la plaça a un altre paradista. Els membres de l’associació del comerç del Foix de Santa
Margarida i els Monjos tindran una bonificació de les taxes del 50%.
Una setmana abans de la fira, l’organització es posarà en contacte amb els sol·licitants i els assignarà un número
corresponent a la col·locació de les parades, així com les instruccions pel dia de la fira i el muntatge.
El fet de la inscripció en aquesta fira suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes condicions de participació.
L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions depenent del
funcionament de les mateixes.
IMPORTANT:
Per exposar al RemeiArt 2019 és imprescindible que els productes a exhibir i vendre tinguin relació directa amb
les herbes remeieres, la mel o les flors i els productes que se’n puguin derivar. No s’admetrà cap expositor que
no respongui a aquestes característiques. Si durant el muntatge de la fira es comprova que el gènere a vendre
no es correspon amb aquestes condicions, es farà desmuntar la parada.

