Inscripcions TOT SEGONA MÀ
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Correu electrònic

Telèfon

Tipus d’objectes a vendre o intercanviar

Signatura i segell de l’Ajuntament
Quantitat a pagar

3 euros

Bases TOT SEGONA MÀ / Intercanvi:
1.- En el mercat es poden comprar, vendre, intercanviar objectes de segona mà en bon estat a excepció
d’aliments, animals o productes perillosos o nocius per la salut.
2.- La participació està oberta a tota la ciutadania, es pot fer de manera individual o en representació
d’una entitat o associació.
3.- Les transaccions de venda i/o intercanvi han de seguir uns criteris ètics a un preu just en relació els
objectes.
4.- La càrrega i descàrrega dels objectes és responsabilitat dels participants i s’haurà de realitzar dins
l’horari d’arribada per muntar les parades, de 8.00h a 9.00h.
5.- Els objectes hauran d’estar exposats en taules que facilitarà l’organització.
6.- El preu de participació serà de 3 EUROS: aquest import donarà dret a una taula i una cadira que
proveirà l’organització per muntar la parada, i cobrirà les despeses d’organització, neteja de l’espai i
publicitat de l’esdeveniment. La no assistència de la persona participant, per qualsevol motiu, no donarà
dret al retorn dels diners de la inscripció.
7.- Les inscripcions es podran realitzar: presencialment a l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic o
per E-TRAM a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

Signatura

Santa Eulàlia de Ronçana,

d

de 20

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el fitxer “registre d’entrades i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de Ronçana
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