AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

Bases de participació a les Fira d'intercanvi d'objectes de segona mà i serveis
i oportunitats “PALAFOLLS TOTCANVI”.

“PALAFOLLS TOTCANVI” es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Associació de
Comerciants i Empresaris de Palafolls (ACEP), amb la col·laboració de Ràdio
Palafolls, l’Ajuntament de Palafolls i al Diputació de Barcelona. Després de l’èxit de
participació de les anteriors edicions, PALAFOLLS TOTCANVI celebrarà en el decurs de
l’any 2014 quatre edicions els dies 15 de març, 7 de juny, 20 de
setembre i 13 de desembre de 2014. Totes elles tenen com a objectiu
principal facilitar un dia i un espai habilitat per intercanviar o vendre objectes de
segona mà o oferir serveis. En el cas concret de venda d'objectes o serveis és
obligatori que el preu establert sigui menor al preu normal de venda, essent aquest
principalment simbòlic.
PALAFOLLS TOTCANVI és una fira que va adreçada tant a individus com a
comerciants que volen desprendre's d'objectes que ja no utilitzen, ja sigui duent a
terme l’intercanvi amb d’altres participants o venent el producte a un preu simbòlic.
Per tal d’assegurar el compliment d’aquesta normativa l’organització es reserva el dret
de valorar el preu establert dels objectes i serveis posats a la venda.
També és permès intercanviar o vendre serveis prestats per un mateix, així queden
permeses la venda o intercanvi de classes d'idiomes, manualitats, etc. En aquest punt
l'organització es reserva el dret a valorar l'activitat que es vol oferir i acceptar o no la
seva sol·licitud.
Els eixos de la celebració d'aquest acte són:
− Les 4 edicions previstes per al 2014 estan previstes que se celebrin els dissabtes
als matins de 10 a 14 h. La diada serà amenitzada amb actuacions diverses que
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−

−

aquell dia aniran relacionades amb la voluntat de recaptar diners solidaris per La
Marató de TV3. Es necessari formalitzar la inscripció per a poder participar. La
inscripció es troba adjunta en aquest mateix document i es pot faciltiar a El Café
de Palafolls o enviar telemàticament a cultura@palafolls.cat.
Els organitzadors es comprometen a facilitar uns taulells on poder exposar els
objectes de segona mà que els participants posin a la venda. En cas d'inscripcions
d'última hora només es cedirà l'espai en qüestió i la persona s'haurà d'encarregar
del material de suport per a la seva exposició al públic. Per participant es donarà
un màxim de 2 taulells essent l’espai màxim disponible d’exposició 3,60 cm.
La iniciativa se celebrarà a la plaça de Poppi.

NORMES DE PARTICIPACIÓ A “PALAFOLLS TOTCANVI”
1. Cal inscriure's prèviament al Cafè de Palafolls [ACEP] presencialment o
omplenar el formulari d’inscripció que es trobarà al final d’aquest document i
enviar el document a l’adreça electrònicacultura@palafolls.cat.
2. Els fulls d’inscripció també es poden descarregar i consultar al web de
www.palafolls.cat.
3. La inscripció requereix formalitzar un ingrés en dipòsit de 3 euros que un cop
celebrat l'acte es destinarà a l’entitat benèfica sense ànim de lucre Palafolls
Solidari per al desenvolupament dels seus projectes solidaris.
4. Només poden participar individuals que no cerquin fer negoci o comerciants els
quals volen desprendre’s d’objectes a un preu simbòlic. Es busca promocionar
una manera alternativa de comerciar basada en el bescanvi i les oportunitats
5. Els menors de 18 anys que vulguin participar hauran d'anar acompanyats d'un
adult que es farà responsable de les seves accions.
6. Només es poden vendre o intercanviar objectes de segona mà o serveis
prestats per un mateix. Aquests darrers seran valorats pels organitzadors, que
es reserven el dret a decidir si el servei ofert pot formar part de l'esdeveniment.
7. Els participants es comprometen a respectar l'espai i el material cedit, que serà
retornat en les mateixes condicions que en el moment de ser prestats.
8. “PALAFOLLS TOTCANVI” s'obrirà al públic a les 10 h. Per tant, l'organització i
muntatge de l'espai haurà de fer-se prèviament. S'estableixen les 9 h per
començar a fer el muntatge.
9. L’organització és l’encarregada de gestionar l’espai dels estands. Un
responsable de l’acte serà l’encarregat de comunicar la disposició dels espais i
aquests hauran de respectar els límits que se’ls doni.
10.
En cas de no respectar l’espai, el material o fer cas omís de la persona
responsable aquest podrà prendre les mesures pertinents per vetllar pel
correcte funcionament de l’esdeveniment.
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FULL D'INSCRIPCIÓ
NOM ................................................................................................................
COGNOMS.........................................................................................................
TELÈFON DE CONTACTE......................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC.........................................................................................
PROPOSTA INTERCANVI / VENDA:.........................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
SIGNATURA:

DATA.................................................................................................................

•

La signatura d'aquesta inscripció suposa l'acceptació de les bases abans especificades i el
compromís de participar en l'activitat.

RESGUARD DE FULL D’INSCRIPCIÓ XIII FIRA D’INTERCANVI I OPORTUNITATS “PALAFOLLS
TOTCANVI”
Aquest resguard deixa testimoni que el Sr/Sra ____________________________________
s’ha inscrit a la_____________ edició de la Fira d’intercanvi i oportunitats PALAFOLLS
TOTCANVI que tindrà lloc el _____________________ de 2014 i que efectua el pagament dels
3 euros requerits per les bases de participació i destinats a l’entitat benèfica local Palafolls
Solidari.
SIGNATURA:

DATA.................................................................................................................

