1 A 30
JUN 2022

AUDITÓRIO
MUNICIPAL

o Artesanato
e os
Santos Populares
VILA DO CONDE

BOLETIM DE CANDIDATURA

Atenção: todos os campos são de preenchimento obrigatório

Nome
Morada
Código Postal				Localidade
Telefone/Telemóvel				E-mail
Facebook						Contribuinte
Carta de Artesão						UPA
N.º de peças		

Declaro autorizar o tratamento dos meus dados em exclusividade pela Associação para Defesa do Artesanato e
Património de Vila do Conde (ADAPVC) e apenas para contactos sobre eventos organizados pela ADAPVC

Data						Assinatura

/

ORGANIZAÇÃO

/ 2022

APOIO

CÂMARA MUNICIPAL
VILA DO CONDE

www.adapvc.pt

https://www.facebook.com/santosemcasa

1 A 30
JUN 2022

AUDITÓRIO
MUNICIPAL

o Artesanato
e os
Santos Populares
VILA DO CONDE

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. A participação deve ser formalizada no presente Boletim de Inscrição devidamente preenchido e remetido ao
secretariadofeiras@adapvc.pt, até ao dia 2 de maio, juntamente com o comprovativo de transferência para o IBAN PT50
0045 1503 4024 6477 0493 7 no valor de 10€ (IVA incluído).
1.1. Até ao dia 6 de maio os artesãos selecionados serão informados por email.

2. A venda é efetuada por conta e em nome do expositor, pelo que recai sobre os participantes a obrigatoriedade da
passagem de fatura/recibo, comprometendo-se a organização a fornecer os dados para faturação.
Sobre as vendas efetuadas será cobrada uma comissão de 30%.
2.1. Em www.santosemcasa.com serão carregadas até 6 peças por artesão.

3. Não é obrigatória a presença do artesão no evento.
4. Os artigos expostos, num máximo de 30 (10 por cada santo), devem dar entrada até ao dia 16 de maio, devidamente
etiquetados com nome do artesão, com o preço de venda ao público e acompanhados de uma guia de entrega na sede da
ADAPVC: Praça Luís de Camões, n.º 31, 2.º Dto, 4480-719 Vila do Conde.
5. A Exposição, física e em www.santosemcasa.com, será aberta ao público às 14h00 do dia 1 de junho.
6. Os artigos não vendidos deverão ser levantados na sede da ADAPVC a partir do dia 11 de julho. Em alternativa e após
solicitação, poderão ser devolvidos através de transportadora/CTT, sendo os custos da responsabilidade do participante.
7. A Organização reserva-se no direito de não aceitar inscrições que não estejam de acordo com os objetivos da Exposição
e não se responsabiliza por danos ou extravio de quaisquer artigos.
8. Em caso de dúvidas, favor contactar ADAPVC, através do número 252 627 700 ou 927 812 282 ou e-mail
secretariadofeiras@adapvc.pt
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