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INAUGURACIÓ
L’acte d’inauguració es preveu pel
divendres dia 3 de juny a les 12
hores i donarà pas a l’obertura de
la Fira.

A L’HORA DE L’ADJUDICACIÓ
DELS ESPAIS TENEN
PREFERÈNCIA:
Els expositors que hagin participat en l’edició de l’any anterior.
Els expositors que hagin sol·licitat
un volum considerable d’espais.

HORARI
El recinte ﬁral d’exposició romandrà obert al públic d’11 a 22 hores.

INSCRIPCIÓ
La inscripció és oberta des del dia de la recepció de la documentació, amb
preferència pels antics expositors (sempre que la sol·licitud s’enviï
abans del dia 18 de març). A partir d’aquesta data, es cobriran les vacants
per ordre d’entrada de les sol·licituds.
El termini màxim de presentació de la sol·licitud d’inscripció ﬁnalitzarà el dia 10 d’abril.
Cal complimentar íntegrament la sol·licitud d’inscripció que s’ha de
remetre a la Regidoria de Promoció Econòmica. Un cop esgotat aquest
termini es comunicarà quins dels sol·licitants són admesos com a expositors i s’obrirà el període de pagament.

UBICACIÓ
El sector comercial de la ﬁra s’ubica a l’aire lliure al Passeig Albert, Av.
Mil·lenari, Av. de Charles Robert Darwin i al Parc del Pinaret. Consta
d’una superfície exterior de 50.000 m2.

*

L’organització es reserva la potestat de modiﬁcar les dimensions en funció de les necessitats.

MUNTATGE
Els expositors podran ocupar el seu espai a partir del dia 2 de Juny de 8 a
22 hores. Caldrà tenir acabat el muntatge com a màxim el dia 3 de Juny a
les 10 hores. A partir d’aquest horari no s’autoritza a estacionar cap vehicle dins el recinte ﬁral durant els horaris d’obertura de la Fira al públic.

No s’autoritzarà cap sortida del recinte
firal en cas que l’expositor tingui pendent
la seva liquidació per qualsevol concepte
relacionat amb la seva participació a la Fira
de Cambrils.
Tot el material que no s’hagi retirat
respectant les dates i els horaris establerts
es considerarà abandonat i el personal de
neteja podrà disposar del mateix.

És imprescindible presentar el rebut de pagament per poder muntar
l’estand. El personal encarregat de l’organització de la Fira, degudament
identiﬁcat, podrà requerir-lo en qualsevol moment.

DESMUNTATGE
La retirada del gènere exposat i el desmuntatge dels estands es podrà
iniciar a partir de les 23 hores del dia 5 de juny i s'haurà de ﬁnalitzar abans
de les 12 hores del dia 6 de juny. L’organització de la Fira no es farà
responsable de cap mena de material que estigui al recinte ﬁral després de
les 12 hores del dia 6 de juny.

NORMES DE PAGAMENT
Un cop seleccionades les sol·licituds s’enviarà, per correu electrònic, als expositors de la Fira de Cambrils 2022 la liquidació corresponent, perquè puguin
efectuar el pagament mitjançant ingrés a qualsevol de les entitats col·laboradores que s’assenyalen al full de liquidació. El termini per fer front al pagament
serà de 7 dies naturals, a partir de la data d’enviament del correu electrònic. Un
cop efectuat el pagament cal enviar el justiﬁcant per e-mail
(peconomica@cambrils.org) indicant la referència “Fira Multisectorial de
Cambrils”. Serà indispensable haver acreditat el pagament abans del muntatge.
Els expositors que, una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciïn a
participar a la Fira, han de notiﬁcar-ho per escrit (carta o correu electrònic) a la
Fira de Cambrils com a mínim 20 dies abans de la inauguració. En aquest cas,
reintegrarem al renunciant el 100% de la quantitat pagada. Si la renúncia es
produís més tard de la data abans anunciada o no fos notiﬁcada en la forma
expressada, l’expositor perdrà el dret a qualsevol reintegrament.

PUBLICITAT

Cada estand està autoritzat a fer publicitat únicament dels seus propis productes i exclusivament en l’espai contractat amb l’organització. Estarà prohibit fer
publicitat fora de l’estand contractat si l’organització de la Fira de Cambrils
2022 no ho ha autoritzat expressament. L’organització de la Fira de Cambrils es
reserva el dret de fotograﬁar, dibuixar o ﬁlmar les instal·lacions i productes
exposats i reproduir-los als mitjans de comunicació o en publicacions que
pugui realitzar o autoritzar l’Ajuntament de Cambrils.

ASSEGURANÇA
L’assegurança per robatori, incendi i/o espoliació del contingut de l’estand ha
de ser subscrita per cada expositor i va a càrrec seu. L’Ajuntament de Cambrils
estarà eximit de qualsevol risc que puguin córrer les persones dependents dels
expositors, així com de les seves instal·lacions i mercaderies.

PROGRAMACIÓ PER DINAMITZAR - Novetat!

MESURES DE SEGURETAT
El servei de vigilància començarà
el dia 2 de Juny a les 10 hores.
Aquest servei de vigilància es
prestarà ininterrompudament fins
el dia 6 de juny a les 12 hores.

En aquesta edició oferim la possibilitat als expositors de proposar activitats
complementàries que ajudin al visitant a conèixer més en detall les característiques i oferta de la cartera de serveis que disposa. És per això que enguany
destinarem recursos humans i materials a la disposició dels expositors perquè
puguin executar presentacions, demostracions, exhibicions i/o experiències en
diversos espais distribuïts al llarg de tota la ﬁra.
Aquesta novetat ha de servir perquè els productes i/o serveis, promocions i
novetats dels expositors tinguin una visibilitat major i més àmplia.
Aquells expositors que tinguin interès en participar-hi ho hauran de fer constar
en la sol·licitud d’inscripció. Seran necessaris: un titular breu de l’activitat/s i la
descripció d’aquesta/es. Ens posarem en contacte amb els expositors interessats per gestionar la producció.

