
                                                                                   

     

17a FESTA DE LA MEL ARNES  
Diumenge, 5 de juny de 2022 

 

 
SOL·LICITUD DE CONTRACTACIÓ ESTANDS 

 

DNI/CIF: 
 

NOM: 
 

ADREÇA: 
 

C.P. I POBLACIÓ: 
 

PROVÍNCIA: 
 

TELÈFON MÒBIL: 
 

E-MAIL: 
 

ARTICLES QUE EXPOSA: 
 

MARQUES QUE REPRESENTA: 
 

 
Sol·licito participar com a expositor en l’edició d’enguany de la Festa de la Mel 
segons les normes establertes i contractar l’espai següent: 
 

 

 
 

Arnes,      de            de 2022 

 
Signatura del sol·licitant          Signatura de l’organització  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

UNITATS CONCEPTE PREU 

1 Carpa 3*3 15 €/carpa 

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: 

15 DE MAIG DE 2022 

Per més informació: 
✓ Truqueu a l’Ajuntament d’Arnes  977 43 51 34 

✓ O bé envieu un  al 660509258 

✓ Escriviu e-mail a:  festadelamel@gmail.com            

✓  

 

mailto:festadelamel@gmail.com


                                                                                   

  
 
PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR UN ESPAI A LA FIRA 
 
Horari: de 10 a 20 hores 
Ubicació de la Fira: La fira se situarà a la Plaça de la Vila, Plaça Catalunya i als 
carrers dels voltants. 
 

 Les peticions de contractació d’espais s’han de formular per escrit amb el model imprès que facilita 

l’organització de la fira. 

 

 L’organització de la fira té la facultat d’acceptar o desestimar les sol·licituds de contractació d’espai. 

 

 Les sol·licituds s’han de fer arribar a l’ajuntament a partir del març i fins al 15 de maig. 

 

 Podeu fer arribar les sol·licituds: 

✓ Per correu: Ajuntament d’Arnes Plaça de la Vila, 2 43597 – Arnes 

✓ Per e-mail: festadelamel@gmail.com 

 

 Si un expositor renuncia a la participació de la fira, ho haurà de notificar per escrit. Es 

reintegraran els diners si la renuncia es fa quinze dies abans de la fira. En cas de fer-ho 

més tard o no fer-ho per escrit, no es retornarà l’import del lloguer ni tindran dret a 

l’assignació del mateix estand l’any següent. 

 

 L’Ajuntament d’Arnes no es fa responsable de la suspensió de la Festa en cas que sigui per motius 

aliens a l’organització.  

 

 Les instal·lacions dels estands i la col·locació de mercaderies han d’estar totalment acabades abans 

de les 9:45h del matí, del dia del començament de la fira.  A les 7:00h del matí es pot començar la 

instal·lació de l’estand. 

 

 L’expositor està obligat a deixar en perfecte estat l’espai que li sigui assignat. 

 

 Tots els estands han d’estar oberts durant l’horari de la fira. 

 

 Per més informació: 

✓ Truqueu a l’Ajuntament d’Arnes  977 43 51 34 

✓ O bé envieu un  al 660509258 

✓ Escriviu e-mail a:  festadelamel@gmail.com              
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