MERCAT MEDIEVAL VIC
Condicions Generals per ser acceptat al Mercat
•

L’expositor ha de disposar de les mesures d’higiene i la formació adequada per la
venda i manipulació d’aliments d’acord amb la legislació vigent.

•

L’expositor ha de complir els horaris del mercat, de 10’00h a 20’00h
ininterrompudament tots els dies del Mercat.

•

Tots els productes que es comercialitzin al Mercat Medieval hauran de complir la
normativa vigent específica que correspongui en cada cas.

•

Cada parada ha de portar el seu quadre de proteccions reglamentari de baixa tensió
(diferencials i magneto tèrmic) i bombetes de baix consum.

•

Cada parada inclou corrent elèctric fins a 1.100W. Si es necessita potència extra,
s’haurà de contractar en el mateix moment de fer la reserva de l’espai a la fira. És
necessari portar un allarguis de mínim 15m amb connexió tipus Cetac.

•

És obligatori que la imatge de la parada sigui d’aspecte “medieval”.

•

És obligatori anar vestit de l’època i que els vestits siguin complerts amb tots els seus
elements, no només la part de dalt, també sabates i barret.

•

És obligatori que la retolació de la parada sigui en català, així com qualsevol publicitat
visible.

•

En el cas de les tavernes, és obligatori tenir els preus a la vista del visitant.

•

En el cas dels artesans, es valorarà que els productes que s’exposin siguin d’elaboració
pròpia.

•

Cada expositor tindrà una placa que l’identifiqui, facilitada per la organització, amb un
codi d’identificació que serà obligatori col·locar a la paret del fons, a la banda esquerra
de la parada.

•

Aquells elements moderns, així com la seva instal·lació elèctrica tipus: làmpades,
neveres, bàscules, microones, congeladors, xocolateres, caixes registradores...
imprescindibles, no poden estar a la vista. S’ha de preveure la potència elèctrica
necessària i contractar-la per no provocar alteracions en la instal·lació elèctrica de la
fira.

•

Tots els elements de cuina perillosos s’han de comunicar a l’organització: bombones
de gas, graelles, rostidors...i han de quedar protegits i apartats de tots els visitants.

•

No es permetran tendals de plàstic ni cap element sintètic que quedi a la vista del
visitant per cobrir la parada.

•

No es permet la reproducció de música, sense prèvia autorització de la organització.

•

No es permet l’exposició d’ampolles de beguda tipus Coca-Cola, Fanta, cervesa... que
han d’estar amagades dins la parada. La venda de llaunes està prohibida.

•

No es permeten les bosses de plàstic i és obligatori utilitzar bosses biodegradables i/o
reciclables.
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•

Pel que fa a les tavernes i les parades que venen formatges, s’hauran de sotmetre a la
regulació específica d’accions mediambientals que requereix la organització.

•

Cal respectar l’horari i el lloc de convocatòria per les tasques de muntatge i
desmuntatge.

•

No està permès l’accés a la parada amb vehicle fins que no tingueu el lloc assignat.

•

Un cop finalitzada la descàrrega, s’ha d’aparcar el vehicle al pàrquing habilitat per
l’organització i continuar amb el muntatge de la parada.

•

L’accés dels vehicles per aprovisionar les parades haurà de ser fora dels horaris propis
del Mercat.

•

L’horari de vigilància del Mercat és de 20:00h a 10:00h del matí, tot i així l’organització
no es fa responsable de la sostracció dels productes de les parades.

•

L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions que es
considerin necessàries.

•

Les parades que un cop satisfet l’import de l’espai reservat renunciïn a participar al
Mercat, ho han de notificar per escrit a l’OFIM com a mínim 15 dies abans de la
inauguració. En aquest cas, es reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat pagada;
si la renuncia es produís mes tard de la data abans esmentada o no fos notificada en la
forma dictada, la persona interessada perdria el dret a qualsevol reintegrament.

•

En el moment de fer la sol·licitud, i durant tota la fira, s’haurà de disposar de la
següent documentació:
- Fotocòpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF)
- Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms
- Justificant de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
- Per articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i còpia
del registre sanitari

•

Es posarà especial atenció en el compliment de les condicions generals de la fira.

Amb la contractació d’un espai de participació al Mercat Medieval de Vic, s’accepten les
condicions de contractació anteriorment esmentades.
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