INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ AL MERCAT
“DIMARTS AS MIGJORN” 2018

El mercat comença el dimarts 26 de juny fins el 4 de setembre, tots els dimarts

excepte el 10 i 31 de juliol.

INSCRIPCIÓ
Termini: del 4 al 25 de maig, ambdós inclosos.
Documentació a presentar (es pot descarregar a www.ajmigjorngran.org)
-

Sol·licitud d’inscripció i declaració responsable (signades!)

-

Fotocòpia DNI o passaport

-

Fotografia mida carnet de la persona o persones que atendran la parada

-

Fotografies dels productes (es recomana enviar-les per mail). Només es
podran vendre aquells productes que s’hagin inclòs en la inscripció.

-

Fotocòpia de la carta d’artesà (en cas que es tengui). No s’accepta la
sol·licitud de tramitació.

-

Si es té, certificat d’estar donant d’alta com autònom.

Entregar documentació via mail a mercatmigjorn2014@gmail.com o al Casal de Joves
(C/ de s’era, 34) en horari d’atenció al públic: dimecres i dijous de 9 a 13 i divendres de
9 a 11.30h.
Al Casal de Joves no es faran fotocòpies ni impressions, heu de dur tots els
documents degudament emplenats.
LLISTAT ADMESOS i SORTEIG PLACES
Dilluns 4 de juny es penjarà a la web www.ajmigjorngran.org el llistat de persones
seleccionades i el llistat de les persones que queden en reserva.
La selecció entre totes les sol·licituds es fa tenint en compte de qualitat i varietat dels
productes, així com també es valorarà que estigui donant d’alta com autònom.
El dilluns 11 de juny es farà una reunió informativa per a tots els venedors i es
realitzarà el sorteig per a la designació dels llocs des d’on comença la rotació (els
venedors van rotant setmanalment).
El divendres 15 de juny sortirà publicat el llistat de preus que ha de pagar cada
venedor. El límit per pagar la taxa i confirmar així la plaça al mercat serà fins el
divendres 22 de juny.

