Estimadas/os artesáns/ás:
No Concello de Culleredo imos celebrar o Día das Letras Galegas, que terá lugar o
vindeiro xoves 17 de maio na praza Europa.
Para solicitar poñer un posto na feira de artesanía (xoves 17 de maio) é imprescindible
cubrir a seguinte ficha (unha por posto) e enviala con tres fotos dos productos a
comercializar ao noso correo, cultura@culleredo.es
As solicitudes poderán entregarse desde o 9 oa 22 de abril.

BASES FEIRA ARTESANÍA
DÍA DAS LETRAS GALEGAS
1- A feira de artesanía está organizada pola Concellería de Cultura do Concello de Culleredo.
2- As inscricións faranse entre os días 9 e 22 de abril, enviando a ficha cuberta especificando
claramente a modalidade de artesanía a que se adica, e engadindo 3 fotos dos productos a
comercializar, por correo electrónico a dirección cultura@culleredo.es. A confirmación de admisión
comunicarase por correo electrónico a cada artesán (e enviarase unha acreditación que será
indispensable levar o día da feira) . Os artesáns que non sexan admitidos recibirán igualmente un
correo.
3- A Concellaría de Cultura admitirá un máximo de 40 postos de artesanía, sin poder ser ningún
de eles adicado a comida ou a venda de productos de segunda man. Realizaráse unha selección
das solicitudes recibidas, tomando como criterios a calidade, o interese e a variedade de productos,
tendo prioridade os artesáns con sede no Concello de Culleredo.
4- A organización non poderá proporcionar máis que o espazo adicado a cada posto. Cada artesán
traerá o material e a mesa que precise para montar o seu posto, sempre que a mesa non sexa
maior de 3 metros de longo.
5- O horario será de 12:00 a 20:00 h do xoves 17 de maio, na praza Europa, e se as condicións
meteorolóxicas son desfavorables non haberá alternativa cuberta.
6- Disporase desde ás 9:00 horas do día 17 de maio de 2018 para a montaxe dos postos.
7- Os sitios estarán dispostos pola organización, ao seu criterio, e será comunicado de forma
individual o mesmo día da feira.
8- Cada artesán para a asignación do espazo tera que presentar a acreditación enviada pola
organización.
8- O envío da inscripción e a firma da solicitude supón a aceptación das seguintes bases, e en
caso de incumprimento dalgún dos puntos anteriores a organización poderá denegar o acceso ao
recinto para a colocación do posto, o retiralo de ser o caso.
Contacto
Telf: 981 665 597
correo: cultura@culleredo.es

