25a FIRA de SANT GALDERIC
Art i pagesia
Rubí, dissabte 19 d’octubre de 2019
Pl. del Doctor Guardiet i centre de la ciutat De 10h a 21h

La Fira d’Art i Artesania se celebrarà als carrers Xercavins i plaça del Dr. Guardiet.

L’organització agrairà als participants l’originalitat en la presentació de la parada, per tal de
fer la fira estèticament més interessant als visitants.
Modalitat joves creadors: Funcionarà amb taquilla inversa. al finalitzar la fira
l’organització passarà a veure-us, escoltarà la vostra valoració i recollirà l’aportació que
considereu oportuna.
L'organització ofereix: una taula (2 m x 0,70 m), un suport per penjar l'obra, una cadira i
punts de llum. Les taules seran numerades i les assignarà l'organització. Les obres seran
originals i les artesanies seran d'elaboració pròpia, en cas contrari, l’organització es reserva el
dret de retirar el que consideri. L'organització no es fa responsable de les obres que els
participants aportin.
Els participants s’hauran de presentar a la taula de l'organització, situada a la plaça Doctor
Guardiet, a partir de les 8 h (no abans). L'organització es reserva el dret de suspendre la Fira
per causes meteorològiques. Es reserva el dret d'admissió.
La participació en aquesta Fira suposa l'acceptació d'aquestes bases i de les decisions de la
Comissió organitzadora. Informació: tel. 667883194 o al mail: info@santgaldericrubi.cat

Inscripcions: Retornant aquesta mateixa degudament emplenada via mail, per correu al carrer
Cadmo, 7 de Rubí, si heu de fer-ho personalment trucar al 667883194.
El període d'inscripció s'acaba el dilluns 14 d'octubre.
Per qualsevol dubte o consulta al correu electrònic info@santgaldericrubi.cat.

INSCRIPCIÓ FIRA SANT GALDERIC, modalitat Jove creador
19 d’octubre de 2019

Nom de la parada/empresa: ____________________________________________________

Nom del responsable: __________________________________DNI:___________________

Adreça:________________________________________________________CP_________

Població:_________________________________Telèfon:___________________________

Núm. de soci:___________Adreça electrònica_____________________________________

Activitat:
● Artista: especialitat de:________________________
● Artesà: especialitat de:________________________

Marqueu amb una X, el que necessiteu:

Taula de 2 metres

Cadira

Tanca alta

Punt de llum
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