
 

 

 

 

 

 

Li e aceito as Normas de participação da Feira das Bagagens organizada pela Junta de Freguesia de Casal 
de Cambra: 

 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

Feira das Bagagens 

Ficha de Inscrição 

Nome ___________________________________________________________________________  

Morada _________________________________________________________________________ 

Freguesia _____________________________________  Concelho __________________________ 

Telefone _____________________  Email ______________________________________________ 

NIF __________________________                Matrícula_______________________ 

Descrição geral dos artigos:  _________________________________________________________ 

Datas em que pretende inscrever-se: ____/____/______  Espaço a Ocupar: 

     ____/____/______  Até 5m ____     5m a 10m _____ 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 Enviar a ficha de inscrição para o email secretaria@jf-casaldecambra.pt ou entregar na secretaria da Junta de Freguesia 
de Casal de Cambra. 

 O custo da inscrição: - 5 Metros é de 5 Euros e de 5 a 10 Metros é de 10 Euros. O pagamento do valor da inscrição deverá 
ser efetuado até Quinta-feira antes da data do evento e poderá ser efetuado presencialmente na secretaria da Junta de 
Freguesia ou por transferência bancária para o NIB 0018 0000 02243559001 24. O comprovativo de pagamento deverá 
ser enviado para o email acima mencionado.  

 O limite de inscrições na Feira das Bagagens para os lugares de 5m, são 9 espaços e para 10m são 2 espaços. No entanto 
estes lugares podem converter-se. 

 A localização dos carros nos espaços disponíveis será efetuada por ordem de chegada ao local no dia do evento. É 
obrigatório que a viatura permaneça no espaço até ao final. 

 O espaço ocupado por cada inscrição corresponde a 5 Metros, ou até a um máximo de 10 Metros. 

 Todos os materiais necessários para a exposição dos artigos é da responsabilidade dos inscritos. 
 Os inscritos são responsáveis pelo seu material, montagem, desmontagem e limpeza do espaço por estes ocupado. 

 A montagem é efetuada no próprio dia a partir das 8h00, horário em que os participantes podem entrar no recinto e de 
forma a garantir a conclusão da montagem pelas 9h00 com vista à abertura do evento. A entrada no recinto poderá ser 
feita até às 9h00. 

 Cada participante é responsável pelas suas vendas. A Junta de Freguesia de Casal de Cambra não se responsabiliza por 
qualquer situação de irregularidade fiscal. 

 A Feira das Bagagens inicia às 9h00 e termina às 17h00, horário em que os participantes podem sair do recinto. 
 A Junta de Freguesia de Casal de Cambra reserva se ao direito de cancelar o evento sem aviso prévio. 
 

A preencher pelos n/ serviços 

Nº de inscrição: _______________ 

Observações:  ________________ 

____________________________ 


