FICHA DE INSCRIÇÃO NAS FESTAS DE VERÃO E DAS COMUNIDADE
COMUNIDADESS DE ALMANCIL 2022
Entidade:
Tipo:

N.º
Associação

Empresa

Empresário

Objetivo: Divulgação

Comercial

Ambos

Área:

Animação

Artesanato

Restauração

Data

Outra

Nome Fiscal:
Morada:
Localidade:

Código Postal

NIF:

Telefone:

-

Descrição
Sumária do
Expositor:

Produtos:

Potência dos
Equipamentos
Eléctricos
Em Watts:
Área de Exposição: 9m2
Cozinha: Sim

Não

15m2
Água: Sim

Já participou anteriormente? Sim
Em que anos?:

Stand da Organização: Sim

Não

Não

Máq. Imperial: Sim

Não
Não

Quantas vezes:
Email:

Responsável:
Cart. Identif.

Validade:

Assinatura
No cumprimento do RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), em vigor desde o dia 25 de maio de 2018, em todos os pa
países da União
Europeia, a Freguesia de Almancil informa que, no decurso da sua atividade
atividade,, reúne dados (contactos) diversos, obtidos ao longo da sua atividade,
pautando sempre a sua atuação pelo respeito e privacidade dos dados dos seus fregueses, sempre na atenção e na aplicabilidade deste novo
Regulamento. A Freguesia de Almancil conservará todos os dados pelo período temporal necessário e de acordo com as imposições legais,
nomeadamente os prazos de conservação arquivística. A Freguesia estará disponível para qualquer questão relacionada com a pro
proteção dos seus
dados.

Rua Vale Formoso, nº 184, 8135
8135-148 Almancil Tlf. (+351) 289 395 404 Fax: (+351) 289 395 833
email: jf.almancil@mail.telepac.pt site: www.almancilfreguesia.pt

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:
MENTO:
Entidade – Designação do Stand
Stand.
N.º – Número de entrada (preenchido pelos serviços)
serviços).
Tipo – Se o expositor é uma Associação, uma empresa ou um empresário individual
individual.
Data – Data e hora de recepção do ee-mail (preenchido pelos serviços).
Objectivo – Sendo
endo empresa ou empresário apenas preencher comercial, se for associação
associação,
caso pretendam estar na área da restauração devem preencher comercial
comercial.
Área – Qual o tipo de negócio (não preencher caso seja uma associação e pretenda um stand
apenas para divulgação).
Nome fiscal – A designação fiscal completa do expositor
expositor.
Morada – A morada da sede..
Telefone – Contacto direto
to do responsável
responsável.
Descrição sumária do expositor – Qual a principal actividade do expositor, no caso da
restauração, identificar qual a principal origem da gastronomia
gastronomia.
Produtos – No caso da restauração, indicar os pratos principais
principais,, as bebidas principais, no caso
de artesanato indicar as peças principa
principais,
is, no caso da animação infantil, indicar quais os
entretenimentos principais e no caso de outras entidades, quais os produtos/serviços
comercializados.
Potência dos equipamentos eléctricos em watts – indicar o total da potência em watts
consumida e quais os equipamentos eléctricos que pretendem ligar. Caso não tenham espaço,
deverão indicar essa informação escrita no email em que enviem o pdf com a ficha de inscrição
anexa.
Área de exposição – indicar se pretendem um espaço de 3x3m ou 3x5m
Stand da organização – indicar se pretendem um stand fornecido pela organização, ou se têm
veículo próprio (street food).
Cozinha – Preencher sim caso pretendam um stand da organização para restauração
restauração.
Água – Indicar se necessitam de ligação de água
água.
Máq. Imperial – Indicar
icar se pretendem vender cerveja
cerveja.
Participação anterior – Indicar se já participaram anteriormente, quantas vezes e em que
anos.
Email – Qual o email de contacto do responsável
responsável.
Responsável – Nome completo, número do cartão de identificação civil e respect
respectiva validade
bem como a assinatura do responsável igual ao cartão.
Caso a ficha tenha erros e/ou omissões, não será contabilizada a data de entrada, apenas
sendo esta feita quando a ficha estiver correcta e completamente
mente preenchida,
preenchida devendo a
mesma ser enviada por PDF para FVCA@jf-almancil.pt.
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