EXPOBAGES
EXPOBAGES 2018
2018
DATES Del 18 al 20 de maig de 2018
HORARIS D’OBERTURA D’EXPOBAGES
Divendres 18 De 16.00h a 21.00h
Dissabte 19 De 10.00h a 21.00h
Diumenge 20 De 10.00h a 20.00h
HORARI D’ATENCIÓ A L’EXPOSITOR
A partir del divendres 19 de maig, estarem a la vostra disposició de 9.00h a 21.00h a
l’estand d’Informació ubicat a l’inici del Passeig Pere III.
O bé ens podeu trucar al 620881893.
PÀRQUING D’EXPOSITORS
Els expositors podrán aparcar els seu vehicle, al pàrquing del carrer Bruc. Hauran
de tenir la credencial de pàrquing, facilitada per l’organització.h
MUNTATGE
El divendres de 9.00h a 16.00h. Es podrà accedir a l’espai Firal fins les 16.00h però
els vehicles han de ser retirats abans de les 14.00h.
El dissabte, dia 19, els vehicles del grup d’automoció han de ser-hi de 8.00h a
10.00h
DESMUNTATGE
El desmuntatge es durà a terme de les 20.00h de diumenge 20 de maig, a les
9.00h de dilluns 21 de maig, moment en què s’haurà acabat el desmuntatge.
L’espai atorgat a l’expositor, haurà d’alliberar-se en el mateix estat en el qual estava
a l’ocupar-lo. En el cas d’observar-se un deteriorament important es passaria càrrec
a l’expositor.
Els vehicles del grup d’automoció han d’estar retirats abans de les 22.00h del
diumenge, 21de maig.
VIGILÀNCIA
L’espai Firal tindrà vigilància nocturna des de les 21.00h del divendres 18, del
dissabte 19 i diumenge 20 de maig, fins a les 9.00h del dilluns 21 de maig.
L’expositor està obligat a tenir cura del seu estand/parada durant l’horari d’atenció al
públic.
ASSEGURANÇA
L’expositor està obligat a tenir una assegurança de responsabilitat civil per la seva
participación al certamen i, a més i si ho considera oportú, haurà de contractar una
assegurança per incendi, robatori, espoliació i furt.
MEGAFONIA
Només està autoritzada la megafonia general de l’espai Firal, controlada per
l’organització.

MUNTATGE :
Divendres de 9h a 16h
Grup automoció :
Dissabte de 8h a 10h

DESMUNTATGE :
De diumenge a les
20h, a dilluns fins a
les 9h.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Aquest certamen és organitzat per FUNDACIÓ FIRA DE MANRESA.
Poden participar a la fira tots els expositors que ho desitgin, sense més
restriccions, que les previstes en la llei de Fires de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds de reserva d’espais s’han de formular per escrit amb el model
d’imprès que facilita l’organització.
L’adjudicació dels espais és un dret exclusiu de FIRA DE MANRESA i es farà en
funció de condicions d’ordre tècnic.
Els expositors que hagin participat a la fira en l’edició anterior, tenen prioritat per
fer la reservad’espai.
Els òrgans de govern de FIRA DE MANRESA tenen facultat per acceptar o
desestimar qualsevol sol·licitud de reserva d’espai.

Els expositors de
l'edició anterior tenen
prioritat per a reservar
el mateix lloc de l'any
passat, o per canviar
d'ubicació.

Les peticions de
reserva d'estand
s'han de formular
per escrit, amb
l'imprès
"Sol.licitud de
participació"

L’abonament dels serveis contractats es farà mitjançant transferència o bé en
efectiu, i de la manera següent: Mínim un 50% al lliurement de la sol·licitud
d’inscripció. La resta abans del 14 de maig de 2018, data límit.
Els expositors que, una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciïn a
participar a la fira,han de notificar-ho per escrit a FIRA DE MANRESA, com a mínim,
quinze dies abans de la inauguració.
En aquest cas, reintegrarem al renunciant el 50% de la quantitat pagada. Si la
renúncia es produís més tard de la data abans anunciada o no fos notificada en la
forma expressada, l’expositor perdrà el dret a qualsevol reintegrament.
Si per alguna raó, FIRA DE MANRESA no pot posar a disposició de l’expositor
l’espai pactat, aquest, només té dret a la devolució de l’import pagat o, si és el cas, a
la diferència d’import entre l’espai adjudicat i el que finalment se li pugui assignar,
sense que li hagi d’abonar cap indemnització.

Es permet
compartir estand,
amb una facturació
a part, per a cada
expositor de
l'import
proporcional.

Un cop contractat
l'estand, se'n
prohibeix la cessió
o els
sotsarrendament a
un altre expositor.

Es prohibeix la cessió o el sotsarrendament d’estands i/o espais sense el
consentiment exprés de FIRA DE MANRESA.
Les instal·lacions dels estands i la col·locació de les mercaderies que s’han
d’exposar, han d’estar totalment acabades abans de la inauguració de la fira.
El desmuntatge dels estands ha d’estar acabat el dilluns 21 de maig a les
9.00h.
Queda prohibida l’exposició de 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.
Resta totalment prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui
alterar l’estat enquè van ésser lliurats els estands.
FIRA DE MANRESA, es reserva tots els drets sobre l’exposició publicitària de la
fira en general i,en concret, de la publicitat que tingui com a suport o que estigui
ubicada en instal·lacions,estructures i espais no contractats per particulars.

La il·luminació general de l’espai Firal va a càrrec de l’organització. Les
connexions de llum, força i aigua seran efectuades pels serveis tècnics de la fira.
Tots els estands han de tenir el diferencial i el magnetotèrmic corresponent,
segons la potencia que s’hagi d’utilitzar, d’acord amb l’actual reglamentació.
El personal responsable de la fira pot inspeccionar en qualsevol moment les
instal·lacions dels estands, per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions
reglamentàries.
Els estands han d’estar oberts durant l’horari de la fira.
L’exposició dels productes queda limitada a l’interior de l’estand o de l’espai
contractat, i queda prohibida la deambulació de reclams publicitaris per l’espai Firal

Fira de Manresa
no es
responsabilitza
dels danys i
robatori que
puguin sofrir els
productes
exposats.

El servei de
vigilància
contractada
finalitzarà el
dilluns dia 21
de maig a les
9:00h

FIRA DE MANRESA té contractat un servei de vigilància nocturna, no obstant
això, es declina tota responsabilitat per danys que puguin sofrir les instal·lacions i els
objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament, com pel que fa a robatori
d’objectes.
Finalitzada la fira, haurà d’ésser necessàriament retirat tot el material de
l’expositor.
FIRA DE MANRESA no es compromet a tenir contractada vigilància a partir de les
9.00h del dilluns 21 de maig de 2018.
Si la fira no pogués celebrar-se per causes de força major, no imputables a FIRA
DE MANRESA,aquesta tindrà dret a retenir, en la mesura proporcional que
s’estableixi, les quantitats rebudes dels expositors com a indemnització de les
despeses produïdes.
Tota Empresa participant haurà de complir les disposicions contingudes en la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals, així com qualsevol normativa de seguretat i salut
existent, en relació amb el tipus de feina a desenvolupar. D’igual forma, la
documentació acreditativa del seu compliment haurà d’estar a disposició del
Responsable de Control i Seguiment de FIRA DE MANRESA.
Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de reserva d’espai o de
contractació per prendre part a la fira, estan obligats, en tot, a aquest reglament que,
respecte als expositors i la part que els és d’aplicació, constitueix el plec de
condicions de la contractació.

