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BASES DEL MARKET SANT SALVADOR 

17, 18 I 19 AGOST 

Ubicació: Pl. Sant Salvador 

Horari: divendres i dissabte 18 h a 1 h / Diumenge 18 h a 22 h 

Bases Generals 

- Obert a tots els comerços, tindran prioritat els que estan ubicats al municipi del 

Vendrell i platges  . En cas quedin places lliures podran participar altres 

comerços de la comarca. 

- Per participar tenir l’ inscripció complimentada així com la totalitat del cost de 

participació. 

- L’organització no es fa responsable de robatori ni del mal us de les 

infraestructures  

- L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració en cas 

de condicions meteorològiques adverses. 

- No haurà punts de llum per endollar, per tant si porteu datàfon l’heu de portar 

carregat. 

- Cada carpa anirà separada amb una distància mínima d’un metre, caldrà ser 

respectuós amb l’espai  

- El termini d’inscripció al Market Sant Salvador és el 24 juliol 

- Les botigues participants han de complir amb l’horari que marca l’organització. 

- El cost per participar del Market és: 

  .  socis del CIT  200 euros més iva  

 .  no socis del  CIT 300 euros més iva    

Carpa color cru 3x3 + laterals + tancaments frontals per la nit 

Cartell amb el nom de la botiga en fusta 

1 punt de llum interior amb focus Led (sense endoll) 

Taula   

Muntatge i desmuntatge de la carpa, el llum i la taula 

El CIT es compromet: 

- Gestionar permisos ocupació i connexió elèctrica 
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- Publicitat i difusió del market a través xarxes, televisió, material gràfic i premsa. 

- Contractació personal seguretat 

- Amenitzar el market amb musica en viu i altres activitats 

- Espai degustació cava i vins 

- Reserva zona estacionament a Sant Salvador per les furgonetes dels expositors 

- El muntatge del market es farà el dia 17 pel matí i el desmuntatge a l’acabar 

l’esdeveniment el diumenge.  

 

Condiciones pagament 

- 50 % al fer l’ inscripció 

-  La resta abans del 16 d’agost de 2018  

- El pagament es pot fer efectiu o bé transferència al compte: ES52 0182 8361 

2102 0017 7623 

- Un cop realitzat l’ ingrés caldrà presentar copia presencial  o bé a través del 

correu carmina@citvendrell.cat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


