
SOL·LICITUD DE PARADA
La Fassina - Mercat Urbà

5, 6, 7 i 8 de setembre de 2019

PREINSCRIPCIÓ SUBJECTA A L’ACCEPTACIÓ PER PART DE L’ORGANITZACIÓ EN BASE AL
CRITERI DE MANUFACTURA QUALITAT, PROXIMITAT I ORIGINALITAT DEL PRODUCTE

Dades fiscals
Nom i cognoms      
Adreça      
Codi Postal-Població      
Telèfon        NIF      
Web/Blog/Facebook      
e-mail      

Descripció detallada del producte a vendre

Documentació addicional

 DNI  Foto

Espai sol·licitat (preus pel total de dies de durada del mercat)

 2 metres: 150 EUR       3 metres: 225 EUR       4 metres: 300 EUR

Observacions

 
A banda de bombetes per il·luminar la parada, porteu algun aparell que s’hagi de connectar? 

 Sí   No   Quin?                                          Potència en watts      

Per poder tramitar aquesta sol·licitud, cal que llegiu i accepteu la política de Protecció de Dades
que us detallem a continuació.

La notificació de les sol·licituds acceptades es farà a partir del 26 d’abril.

Protecció de dades. Les vostres dades seran incorporades al fitxer de Paradistes de la Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega, la qual n’és el titular, i tractades segons estableix la legislació de Protecció de Dades, amb la finalitat d’enviar-
vos informació sobre el Mercat de Paradistes. Podeu accedir-hi en qualsevol moment per rectificar-les, cancel·lar-les o
bé oposar-vos-hi enviant una comunicació a l'adreça de correu electrònic recursos@tarrega.cat.

 Accepto rebre informació genèrica sobre el Mercat de Paradistes i que les meves dades siguin tractades utilitzant
tècniques d’anàlisi de perfils per rebre informació específica sobre aquest mercat que pugui ser del meu interès.

SIGNATURA I DATA

     ,       de 2019

Aquesta sol·licitud s’ha d’enviar a
La Fassina - Mercat Urbà

Pl. St. Antoni, 1 · 25300 Tàrrega
recursos@tarrega.cat

REGISTRE ENTRADA

Núm              Data

(a emplenar per l’oficina receptora)

usuari
Sello
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