Regulamento da Feira de Artesanato e Trocas e Baldrocas

10 a 12 de junho de 2016

1. Esta atividade integra-se na Festa da Primavera da Liga dos Amigos e dos Naturais de
Couto de Esteves (LANCE), a realizar de 10 a 12 de junho de 2016, no lugar de Couto de
Cima, freguesia de Couto de Esteves. I
nsere-se numa nova dinâmica de desenvolvimento
sóciocultural e destina-se a estimular a divulgação, venda e troca direta de artesanato e de
outros produtos e objetos bem como o convívio entre os participantes, a divulgação das
atividades das associações da freguesia de Couto de Esteves e do concelho de Sever do
Vouga.

3. A LANCE, entidade promotora do evento, deverá garantir a cada participante um espaço
para expor os seus produtos e ou utensílios e fará a divulgação adequada do evento.

4. As pessoas ou entidades que desejem participar deverão candidatar-se até ao dia 8 de
junho de 2016, sendo a inscrição gratuita e as candidaturas dirigidas à direção da LANCE, por
mail
ou carta, em que conste a identificação, NIF, contacto e o tipo de produtos e ou utensílios a
expor.

5. A Feira irá decorrer num espaço fechado para evitar imprevistos de ordem climática sendo o
mesmo adequadamente sinalizado

6. O participante expositor será responsável pela organização do seu espaço bem como pela
segurança dos seus produtos, utensílios e equipamentos, não se responsabilizando a LANCE
por quaisquer danos.

7. O horário de abertura da Feira será o seguinte:
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dia 10/06/2016 (sexta): - 10:00-13:00; 14:00-19:30

dia 11/06/2016 (sábado): - 10:00-13:00; 14:00-19:30

dia 12/06/2016 (domingo): 9 -12h e 14 – 18h

8. Os contactos da LANCE são:

- endereço eletrónico - lance@lance.pt

- direção : Casa de José Martins Marta, Rua do Pelourinho, nº 113 - Couto de Cima 3740 – 037
Couto de Esteves.
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