AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
( Baix Ebre )

FIRABRIL 2019 . El 13 i 14 d’Abril
FULL D’INSCRIPCIÓ

PARADA A L’EXTERIOR DEL RECINTE FIRAL

DADES DE CONTACTE:
En/Na:
Nom comercial Empresa:

Telèfon:

Adreça:

Fax:

Població:
C.P:

e-mail:

Província:

Preu espai exterior: 7,27€ el metre lineal
Desitjant participar a la FIRABRIL 2019, sol·licita la reserva de:

PARADA EXTERIOR
Únicament inclou la reserva de l’espai.
No hi ha connexió de llum i aigua. No inclou mobiliari.
Es pot sol·licitar els metres lineals que desitgi.

Total metres lineals _______ x 7,27€ =________

Articles que exposa:

Drets per la reserva de l’espai exterior.
Un cop rebuda l’acceptació, es farà un ingrés per la totalitat de l’import al número de compte
següent. A l’ingrés ha de constar el nom de l’empresa.

“LA CAIXA”

ES97-2100-3528-0022-0002-5998

REGIDORIA DE FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA
C. Lluís Companys, 2
43519 El Perelló
Telf. 977 49 10 21

A/e: turisme@elperello.cat

www.elperello.cat

AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
( Baix Ebre )

DATA MÀXIMA D’INSCRIPCIÓ: 22 DE MARÇ DE 2019

*La reserva de l'espai serà vàlida un cop s'hagi fet efectiu l'ingrés. En cap cas, es podrà participar a
la fira si no s’ha efectuat el pagament prèviament.
*Si és nou expositor, cal que ens adjunti una foto de la seva

parada.

*Juntament amb aquesta fulla d'inscripció s'ha d'adjuntar:
• fotocòpia del DNI.
• Rebut de l’últim pagament del l’assegurança de responsabilitat civil.
• Rebut d’autònoms.
*La ubicació de la seva parada, l’enviarem la setmana abans de la fira per correu electrònic.
*Declaro conèixer i acceptar el Reglament i l’Ordenança fiscal de Firabril, que es pot consultar a
www.elperello.cat.

Signatura i segell

A/En ______________________________a______ de___________ ____ 2019

Preguem s’enviï aquesta butlleta de participació junt amb tota la documentació requerida per
correu electrònic o correu ordinari:
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Lluís Companys, 2
43519 El Perelló (Tarragona)
977 49 10 21 - turisme@elperello.cat

REGIDORIA DE FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA
C. Lluís Companys, 2
43519 El Perelló
Telf. 977 49 10 21

A/e: turisme@elperello.cat

www.elperello.cat

