Mercadinho de Natal no Mercado Municipal

Mercadinho de Natal
no Mercado Municipal
Normas de particpação

Descrição do evento
O Meriadcnho de Natal é uma cncicatia promoicda pelo Munciípco de Castro Dacre
cnsercda na programação de Natal a realczar durante o mês de dezembro. O objetio
desta aticdade é deseniolier um espaço tpcio de iomericalczação de produtos dando
a oportuncdade de dciulgação do nosso artesanato e produtos loiacs.

Localização do evento
Meriado Muncicpal de Castro Dacre.

Datas e Horário de Funcionamento
O Meriadcnho de Natal funiconará nos segucntes dcas e horárcos*:
3 e 4 de dezembro – 10h00-17h00
10 e 11 de dezembro – 10h00-17h00
17 e 18 de dezembro – 10h00-17h00
24 de dezembro - 10h00-17h00
* podendo sofrer ajustes

Organização
A organczação do eiento é da responsabclcdade do Munciípco de Castro Dacre.

Tipologia dos partcipantes
Os espaços dcsponíiecs são iedcdos às assoicações/ioleticdades e entdades prciadas
que pretendam promoier a ienda dos segucntes produtos:
a) Artesanato;
b) Têxtecs;
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i)
d)
e)
f)
g)

Alcmentação e bebcdas (ienda de produtos sem preparação no loial);
Produtos cnfants;
Comérico de lciros e artgos de papelarca;
Deioração;
Outros

Taxa de partcipação
A particpação é gratucta.

Estruturas de Apoio
Serão utlczadas as banias fxas do Meriado Muncicpal de Castro Dacre e estruturas em
madecra iom a dcmensão aproxcmada de 120imx30im.

Instrução do processo de candidatura
As iandcdaturas deiem ser fectas usando para o efecto a fiha de cnsircção dcsponíiel
no Munciípco de Castro Dacre e online na págcna eletróncia do Munciípco.

Prazo de apresentação das candidaturas
As iandcdaturas deiem ser submetdas até ao fnal do dca 1 de dezembro de 2022.

Apreciação das candidaturas
A entrega da iandcdatura não assegura a particpação nesta cncicatia. A aiectação dos
particpantes é da exiluscia responsabclcdade da organczação ionscderando o segucnte:
a) Será dada prcorcdade aos artesãos do ionielho e as restantes iandcdaturas
serão aiectes por ordem de cnsircção desde que enquadradas nas áreas
refercdas até ao lcmcte máxcmo de banias dcsponíiecs;
b) O iumprcmento do prazo estpulado pela organczação nomeadamente o prazo
de entrega da iandcdatura.
Nota: a organczação reseria-se o dcrecto de reiusar as iandcdaturas que não se ajustem
aos objetios do eiento.
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Transmissão da decisão
Fcndo o proiesso de apreicação de iandcdaturas a organczação cnformará todos os
iandcdatos da deicsão.

Critérios de localização
A dcstrcbucção e loialczação dos espaços são da exiluscia responsabclcdade da
organczação em função do produto apresentado.

Deveres da organização
a) Valcdação e aproiação das iandcdaturas e respetia atrcbucção dos espaços aos
particpantes;
b) Assegurar a lcmpeza do espaço públcio;
i) Garantr um seguro de responsabclcdade icicl;
d) Assegurar e supericsconar o iumprcmento das presentes Normas de
Particpação.

Deveres dos partcipantes
a) Os particpantes fiam obrcgados em manter os espaços abertos ao públcio

b)
i)
d)
e)

durante o horárco de funiconamento do eiento;
Os motios e matercacs utlczados na deioração dos espaços deiem enquadrarse na époia natalíica dando preferênica a elementos da natureza;
Afxar o preçárco dos produtos;
Os particpantes deiem manter o seu espaço deicdamente lcmpo e organczado;
É da responsabclcdade do particpante manter em bom estado de ionseriação
as estruturas iedcdas pelo Munciípco.

Casos Omissos
As dúicdas ou iasos omcssos susictados pela aplciação destas Normas de Particpação
serão analcsadas pela organczação.

Disposição Final
A organczação reseria-se o dcrecto de exilucr os particpantes sempre que os seus
iomportamentos se reielem cnadequados e/ou iontrárcos às presentes Normas de
particpação.
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