
 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA XII FIRA TRADICIONAL DE 
 SANT PASQUAL 2019 

 
 
Primer.- La XII Fira Tradicional de Sant Pasqual es realitzarà els dies 18 i 19 de maig en el 

Genovés. 

 

Segon.- Les associacions locals, empreses i particulars que vullguen participar en la fira 

hauran d’omplir una sol·licitud de participació amb informació de contacte i descripció dels 

serveis, productes a exposar o les activitats a realitzar. El model de sol·licitud el facilitarà 

l’Ajuntament. La participació és gratuïta. 

 

Tercer.- L’Ajuntament posarà a disposició dels participants una carpa-vetlador de 3 x 3m 

equipada amb il·luminació, una taula de 180 cm i dos cadires de plàstic. S’instal·laran punts 

de llum en el recinte de la fira. Cada expositor haurà de portar allargador per poder connectar-

se al punt de llum més pròxim al seu estand (mínim 5 metres). Si es necessita algun 

equipament addicional cal comunicar-ho en la fitxa de participació (p.ex. taules o cadires 

addicionals). 

 

A la finalització de la fira deurà tornar-se eixe material en perfectes condicions. 

 

Quart.- L’estand deurà estar completament muntat el dissabte 18 de maig a les 10:30h per a 

la inauguració de la fira. 

 

Cinquè.- L’horari de la fira serà: 

 

- Dissabte 18 de maig: de 10:30h a 14h i de 17h a 22h 

- Diumenge 19 de maig: de 11h a 14h i de 17h a 21:30h 

 

Sisè.- El recinte de la fira serà el comprés entre la Plaça Immaculada, i les boques dels carrers 

Sant Isidre, Màrtirs i Mestre Hernández. 

 

Setè.- L’organització de la fira s’encarregarà de la vigilància nocturna del recinte de la fira. 

Durant el dia cada expositor serà responsable del seu estand. 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la fira poden posar-se en contacte amb: 

 

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) - Ajuntament de Genovés 

Plaça Immaculada, 3 – 1er pis 

Persona de contacte: José Manuel Calatayud 

Telèfon 96-222 91 80 ext. 2108 

Correu-e: genoves_aedl@gva.es 

 


