
                                                                              

 

 

REGLAMENT: 
 

 
Dipòsit de material per a ESTABLIMENTS: 
 
Els dies 29 d’octubre, 2 i 3 de novembre, les empreses de 10h a 14h i de 15h a 19h. 
 
Dipòsit de material per a PARTICULARS: 
 
Els dies 3 i 4 de novembre de 10h a 14h i de 15h a 19h. 
 
Retirada de material:  
 
Per a particulars i empreses dilluns 8 de novembre de de 10h a 14h i de 15h a 19h. 
 
L’organització retindrà un marge comercial d’un 20% en concepte de gestió de les vendes 
en els particulars i d’un 15% de marge a les botigues que exposin a la fira. 
 
NOTA IMPORTANT:  Tot el material entregat s’haurà de recollir / cobrar la setmana 
després de la Fira. Un cop passat aquest termini l’organització no se’n responsabilitzarà. 

 

 
• L’establiment entregarà tot el material en una única entrega, etiquetat i acompanyat d´un 

llistat amb el detall del dipòsit, tot plegat facilitat per l’organització. Serà imprescindible que 
el calçat porti el número a l’etiqueta. L’entrega es supervisarà conjunta i exhaustivament 
entre un responsable de l’organització i un de l’establiment.  

 
• La distribució del material als prestatges anirà a càrrec de l’organització. 

 
• Els preus que s’estableixin no acceptaran fraccions d´euro. 

 
• No s’accepta material amb imports per sobre dels 500€. 

 
• No s’admeten variacions de preus ni moviment de material després de l’entrega del dipòsit 

de material. 
 

• No s’accepten cordes, gorres, guants, ulleres i en general tèxtil petit, així com petits 
accessoris (mosquetons, etc...).  
 

• Els pals d’esquí poden anar conjuntament amb uns esquís i vendre’s al mateix preu. 
 

• Únicament s’acceptarà material relacionat amb la neu i la muntanya, i es rebutjarà el material 
que es consideri desfasat, en mal estat, brut o deteriorat. 
 

• L’organització de la fira es farà responsable del material dipositat i de la gestió de la venda 
durant els dies de la fira. L’organització preveu un equip de vendes que són els únics que 
tindran competències en la gestió dels productes.  
 

• L´organització ofereix un servei de regulació de fixacions. 
 

• Els particulars no podran portar més de 10 articles.  


