
 
16a FIRA D’ART DE PRIMAVERA                                                                       

Butlleta d’inscripció 
 
 
Nom i cognoms __________________________________________________________ 
 
Adreça __________________________________________________________________ 
 
Població___________________________ CP_______Telèfon____________________ 
 
Especialitat__________________________________________ Núm. de soci_______ 
 
Adreça electrònica(en majúscules)____________________________________________ 
 
Bases 
Els participants hauran de presentar-se el dissabte 2 de juny, a les 16 h a la taula de 
l’organització, a la plaça del Dr. Guardiet, on se’ls assignarà l’espai.  
La fira és desenvoluparà al llarg de la tarda del dissabte, des de les 17h a 21h . 
 
Inscripcions: 

● Preu: socis: 6 €; no socis: 12 €. L’organització ofereix una taula (2x0,70 m) i una 
cadira. (Aquests preus s’incrementaran proporcionalment en funció del nombre de 
metres ocupats) 

Les inscripcions es poden fer en persona a l’estudi del Rafael Font, c/ Sant Ignasi, 2 de Rubí 
de dilluns a dijous de 10:00 a 12:00 i de 17:00 a 19:00, i formalitzar allà mateix el pagament 
en metàl·lic. La inscripció no serà vàlida fins que no s'hagi fet el pagament. 
Per més informació: 669 565 655 (Cèlia), o envia un mail a: info@santgaldericrubi.cat 
Els espais estaran numerats i els assignarà l'organització.  
Una vegada acabada la Fira, els participants hauran de recollir els seus objectes i seran 
responsables de deixar net el seu espai. 
L'organització es reserva el dret de suspendre la Fira per causes meteorològiques. En aquest 
cas, els diners de la inscripció no es retornaran. 
Es reserva el dret d'admissió.  
La participació en aquesta Fira suposa l'acceptació d'aquestes bases i de les decisions de la 
Comissió Organitzadora. 
 
Sol·licito participar a la 16a Fira d’Art de Primavera el dissabte 2 de juny de 2018. Així 
mateix reconec tenir ple coneixement de tots el punts de les bases d’aquesta convocatòria. 
 

Data i signatura 
 
 
 
 
L’Associació Sant Galderic sol·licita la teva autorització i el teu exprés consentiment per a 
cedir-nos aquestes dades per poder-les utilitzar per informar-te de les nostres activitats. 

 
 



9a FIRA DEL TRASTO 
Vendre, canviar o regalar 

 
Comprovant d’inscripció 
 
Nom i cognoms ____________________________________________________________ 
 
Adreça___________________________________________________________________ 
 
Població_____________________________________________ CP_______________ 
 
Telèfon_________________________ Núm. de soci_________________________ 
 
Adreça electrònica________________________________________________________ 
 
La fira és desenvoluparà al llarg de la tarda del dissabte, des de les 17h a 21h . 
 
Preus: socis: 5 €; no socis: 10 € (espai d’uns 2 m). 
Els participants, en cas que ho necessitin, hauran de portar-se taula i cadira.  
Aquests preus s’incrementaran proporcionalment en funció del nombre de metres ocupats. 
Les inscripcions es poden fer en persona a l’estudi del Rafael Font, c/ Sant Ignasi, 2 de Rubí 
de dilluns a dijous de 10:00 a 12:00 i de 17:00 a 19:00, i formalitzar allà mateix el pagament 
en metàl·lic. La inscripció no serà vàlida fins que no s'hagi fet el pagament. 
Per més informació: 617970681 (Pep Borràs) 
 
 
Sol·licito participar a la 8a Fira del Trasto el dissabte 2 de juny de 2018. Així mateix reconec 
tenir ple coneixement de tots el punts de les bases d’aquesta convocatòria. 

Data i signatura 
 
 
 
 
L’Associació Sant Galderic sol·licita la teva autorització i el teu exprés consentiment per a 
cedir-nos aquestes dades per poder-les utilitzar per informar-te de les nostres activitats. 
 


