REGRAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
NA FEIRA DE ARTESANATO E DESIGN LADY VINTAGE

Objetivo

o propósito desta feira será vender produtos de artesanato e de design como forma de
promover o comércio, bem como a criatividade e o empreendorismo dos seus participantes.

Local a feira irá decorrer no Parque de Estacionamento exterior do Mercado Municipal de Porto Salvo.
Morada: Rua Conde de Rio Maior - Edifício Mercado Municipal de Porto Salvo (Oeiras), 2740-039 Porto
Salvo.

Horário de funcionamento todos os primeiros sábados de cada mês, entre as 9h e as 13h. O
espaço deverá permanecer em venda durante todas as horas de funcionamento do evento.

Inscrições e Pagamentos as

inscrições para participar na feira estão abertas a todos os
interessados e podem ser feitas através do site www.ladyvintage.pt. Cada inscrição tem um custo de 11€
por banca.
Ao efetuar o pagamento da inscrição está automaticamente a concordar com as Regras e Condições de
Participação presentes neste documento.

Devoluções os valores pagos para participar na feira apenas serão devolvidos, caso a desistência seja
formalizada, por e-mail, para o geral@ladyvintage.pt, até cinco dias úteis antes da data de realização do
evento.
O cancelamento por parte da organização pode ser realizado em qualquer altura, inclusivamente no próprio
dia do evento, por motivos de força maior, ou por previsões de alterações meteorológicas graves ou
inesperadas que comprometam a realização do evento, nomeadamente tempestade, chuva intensa, ventos
fortes, acidentes e incidentes inesperados. Nesta situação, o valor das inscrições pagas poderá ser
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devolvido, ou, caso o participante prefira, esse valor poderá transitar para o pagamento da feira do mês
seguinte.
Como é do conhecimento de todos, existem sites de meteorologia que estão disponíveis para consulta.
Desta forma, cada participante tem a possibilidade de tomar uma decisão informada, relativamente às
condições atmosféricas do dia do evento, quando efetua a inscrição na feira.

Lugares cada

participante terá direito a um lugar de 1,5m x 2m (profundidade) na feira, que será
atribuído por ordem de chegada. O número, configuração e limites dos lugares são definidos pela
organização. A cada participante poderão ser atribuídos um ou dois lugares na feira, mediante o pagamento
dos mesmos. Uma das zonas da feira ficará reservada para os participantes que vão ocupar 2 bancas (o
espaço total dessas bancas será de 3m x 2m).

Artigos para venda

todos os artigos deverão ser novos, originais e criados pelo próprio
participante. Serão aceites peças de artesanato/design, como livros e afins, discos, brinquedos, peças de
cerâmica, artigos decorativos e funcionais (produzidos em todo o tipo de material), pequenos móveis,
artigos de ourivesaria, tapeçarias, pinturas, relógios, joias, roupa, etc..
Cabe à organização escolher as bancas que estarão presentes na feira, de forma a oferecer ao público a
maior variedade de produtos possível.
Cada participante é responsável pelos produtos colocados para venda na sua banca e é obrigado a ceder
uma fatura, aquando de uma venda, sempre que esta seja solicitada. A organização não exige qualquer
documento comprovativo da atividade ou da situação fiscal do participante, pelo que está isenta de qualquer
tipo de responsabilidade perante as autoridades.

Exposição dos produtos os produtos deverão ser expostos em chariots/mesas, a cargo dos
participantes, e a sua disposição deverá respeitar o espaço atribuído, não podendo exceder os seus limites.
É de salientar que a organização não cede qualquer tipo de material de exposição.

Iluminação a fonte de iluminação será a luz natural do sol. As bancas não têm acesso a pontos de
eletricidade. Desta forma, cada participante poderá levar pontos de luz que terão de funcionar a pilhas, ou
através de qualquer outra fonte de alimentação autónoma.

Refeições no Mercado Municipal de Porto Salvo existe um café/pastelaria “Snack do Mercado” que

vai estar aberto durante todo o evento. Não serve refeições, apenas comida ligeira - tostas, snacks e
bebidas.

Divulgação o evento será divulgado através dos meios de comunicação e marketing que a organização
achar apropriados e estiverem ao seu alcance. Pedimos a todos os participantes, que tiverem
disponibilidade, que divulguem o evento por todos os contactos que possam estar interessados.
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Montagem e Desmontagem os

participantes serão responsáveis pela montagem e
desmontagem da sua banca e deverão fazê-lo, respetivamente, na hora anterior à abertura da feira (entre
as 8h e as 9h) e na hora posterior ao seu encerramento (entre as 13h e as 14h).

Limpeza do Lugar os participantes deverão manter limpos os espaços utilizados na feira, durante
e após o seu encerramento.

Segurança e Medidas Covid-19 a

vigilância e segurança das bancas será da inteira
responsabilidade de cada participante. Abaixo são apresentadas as medidas de segurança OBRIGATÓRIAS
face à situação de pandemia atual – covid-19:
a) é obrigatória a distância de 1,5m entre feirantes e clientes durante o evento;
b) todos os participantes e organizadores têm de usar máscara durante a realização da feira. Limite
máximo de 2 pessoas por banca;
c) cada banca deverá ter disponível, para seu próprio uso e uso dos clientes, um frasco de álcool
gel desinfetante que garanta uma eficaz desinfeção das mãos a cada venda e manipulação de
dinheiro.
d) a organização disponibilizará a cada banca uma folha A4, que deverá ser colocada de forma
visível no expositor, com a indicação da obrigatoriedade de uso de máscara;
e) a organização disponibilizará também frascos de álcool gel desinfetante para uso geral,
colocados de forma visível perto dos acessos principais ao recinto, com indicação para o público
usar;
f)

caso o recinto fique com excesso de visitantes, a organização compromete-se a controlar a
entrada no recinto para evitar ajuntamentos;

g) luvas e máscaras usadas têm de ser depositadas no lixo comum. Use os contentores disponíveis
no recinto e não abandone esses materiais no chão ou no WC;

Poderes da Organização

o incumprimento das Regras e Condições de Participação
apresentadas neste documento podem levar à expulsão do participante do evento ou à sua eliminação
definitiva de todos os eventos futuros, sem direito a qualquer reembolso ou indemnização e sem prejuízo
dos processos jurídicos cíveis ou criminais que lhe sejam instaurados.
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