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Rexistro:

Mercado Tradicional Anual de Primavera
SOLICITUDE DE POSTOS DE MERCADO - 2020

DATOS PERSOAIS E COMERCIAIS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Nome e apelidos:

N.I.F:

Nome comercial:

C.I.F:

Enderezo:
Provincia:

C.P:
Teléfono móbil:

Concello:

E-mail

DATOS SOLICITUDE DO POSTO:
Nome do posto:
Tipo:

Categoría:

Produtos á venda:

CARACTERÍSTICAS DO POSTO:
Posto propio

Estructura principal

á vista,

Medidas(m):

Cobertura

Corte

En caso de non dispor dun posto propio das características anteriormente mencionadas, SOLICITO un único posto de
venda facilitado polo concello do Valadouro e ata agotar existencias. As medidas de mesa do posto son 200cm x 90cm.

NECESIDADES DO POSTO:
Punto de suministro eléctrico.

Punto de suministro de auga

Consumo estimado(W/h)

Outros

VEHÍCULO (traslado de mercancías, atrezzo, actuacións, postos autónomos, semirremolques, remolque...)
´Vehículo Tipo

Remolque

Marca:

Modelo:

Matrícula:

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS:
AUTORIZA ó concello de O Valadouro a consultar toda aquela documentación que se estime oportuna.
AUTORIZA ó concello de O Valadouro a incluir os datos anteriormente mencionados nunha base de datos interna.
Sinatura

En

,a

Dirixido ó Sr. Alcalde-Presidente do concello do Valadouro
De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de O Valadouro con
dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do presente formulario. La
lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha obriga legal. Os datos persoais cederanse cando exista una obrigación legal para cedelos. Vostede ten dereito a acceder, rectificar o
suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da entidade sita en la dirección arriba indicada ou
ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: https://valadouro.sedelectronica.es/info.0

NORMAS BÁSICAS DE SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
DATA: 28 de marzo de 2020
HORARIO MÍNIMO: De 10:00h. a 19:00h.
Establécese un compromiso de horario de participación mínima de cada un dos postos que forman parte do Mercado de Primavera
entre as 10:00h. e as 19:00h. A partires de ahí, será decisión de cada posto continuar ou recoller os seus produtos.
Poderase acceder ó recinto feiral con vehículos desde as 8:00h. e ata as 10:00h. e entre as 19:00h. e as 21:00h. e despois das 02:00h. do
día 29 de marzo. Fora deste horario, solo poderán acceder ó recinto feiral os vehículos autorizados(animacións, etc...), organización e
prioritarios de emerxencia.

PRAZO DE INSCRICIÓN: Do 22 de xaneiro ó 18 de marzo
Establécese unha inscrición entre o 22 de xaneiro e o 18 de marzo podendo formalizarse nas oficinas da Casa da Cultura (de luns a
venres de 10:00h. a 14:00h e de 16:30h. a 20:00h.), por teléfono no 982571516, por email en cultura@valadouro.org ou mesmo na sede
electronica do concello de O Valadouro.
Se chegado o día ainda quedaran postos vacantes, estes poderíanse ocupar ata cubrir o cupo establecido.

UBICACIÓN:
A ubicación de postos do Mercado de Primavera será polas R/ Andrés López Palmeiro, R/Severino Cociña, Praza de Santa María (incl. o
cantón)e Avenida de Viveiro.

DISTRIBUCIÓN:
A organización distribuirá os distintos postos polas rúas polas que transcurre o mercado atendendo a criterios de organización e
comercialización.
Cada solicitude estará asociada a cada posto e cada posto asociado a un número de identificación fiscal.
Non se permitirá o intercambio de postos agás previa solicitude á organización.
Non se distribuirán os postos atendendo as demandas de maior posibilidade de venda debido a que zona de venda é todo o espazo
destinado a mercado.

CARACTERIZACIÓN:
Recoméndase que tanto os distintos postos (propios ou facilitados polo concello) como as persoas encargadas dos mesmos estean
caracterizados como se se tratase dun mercado dos anos 40 ou 50.

RESPONSABILIDADES:
A organización da actividade exímese de calquera tipo de responsabilidade sobre os postos e a mercancía que cadaquén oferte
facéndose responable do produto alí exposto a persoa solicitante. Non se obriga a que os responsables de cada posto estean presentes
todo o tempo diante ou detrás de cada posto pero si responsabilizarse dos produtos.
Os solicitantes deberán de responsabilizarse de cada posto e de comunicar calquera deficiencia que se observe así como de deixar todo
ben recollido e limpo.

DECISIÓNS:
Os responsables de cada posto acatarán toda canta decisión se lle transmita desde a propia organización e/ou membros de
seguridade e sempre baixo unhas condicións de repeto mutuo entre ambas partes.
Non facer caso das ordes recomendadas podería ser motivo de expulsión do mercado.

OBSERVACIÓNS:

