Identificação
Identificação do Artesão: ________________________________________________________________________________
Material a expor: ____________________________________________________ Contribuinte: _______________________
Morada: _________________________________________ Localidade:__________________ Cód. Postal: ________- _____
Telef.:________________ Telem.:____________________ Fax:_______________ e-mail:_____________________________
Pessoa a contactar: _____________________________________________________ Contacto directo: ________________
Assinatura: __________________________________________________________________________ Data: ______/______/2013
Data limite de inscrições: 29 de Novembro

1 - ArteNatal é uma Organização da Câmara Municipal de Alpiarça, através do seu Gabinete de Cultura.
2 - Podem inscrever-se no certame todos os artesãos residentes na área do Município de Alpiarça.
3 - A inscrição e respectiva participação são gratuitas.
3 - Sem prejuízo do n.º anterior, poderão ainda inscrever-se artesãos de outros Municípios, ficando a sua aceitação
dependente da existência de espaços por preencher, caso não hajam artesãos do Município interessados.
4 - A data limite de inscrição será dia 29 de novembro, sexta-feira às 17h30. As inscrições devem ser entregues na
recepção dos Paços do Concelho.
5 - Os espaços a atribuir serão as bancas do Mercado Municipal.
6 - As bancas estarão divididas em espaços com cerca de 3 metros de largura, sendo atribuido unicamente um espaço
por artesão.
7 - Sem prejuízo do n.º anterior, poderá ser atribuido ao mesmo artesão mais do que um espaço caso existam bancas
disponíveis e, não havendo mais artesãos interessados.
8 - A decoração das bancas é da responsabilidade dos artesãos, não podendo no entanto ser modificada a sua
estrutura.
9 - A Câmara Municipal colocará tecido a cobrir cada banca.
10 - Será também da responsabilidade da Câmara Municipal, a limpeza do espaço comum. No entanto, cada artesão
deverá zelar pela manutenção da sua banca.
11 - O Horário de Funcionamento da ArteNatal será dias 14 e 15 de dezembro entre as 09h00 e as 20h00.
12 - Existirá no recinto uma zona de Lazer/Ludica, na qual a Câmara Municipal promoverá actividades tais como:
workshops, momentos musicais e actividades lúdicas.

A preencher pela Organização:
N.º de Registo de entrada: _______
Data de entrada nos serviços: ____/___/2013

O Funcionário:
_________________

