SOL·LICITUD
DE PARTICIPACIÓ

FÒRUM INTERNACIONAL DE
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
GIRONA 6,7 i 8 /02/2017
PALAU DE FIRES

Envieu aquest formulari degudament omplert a:
empresa@wasteinprogress.net

DADES FISCALS
Empresa

NIF

Representant legal

Domicili

Població

C.P.

Província

Telèfon

E-mail

Web

DADES COMERCIALS
Nom comercial

Persona de contacte

Telèfon mòbil

E-mail

ACTIVITAT
Consultoria i assessorament tècnic

Productes i equips mòbils

Recollida de residus

Tractament

Tecnologia

Comunicació i educació ambiental

Altres:

CONTRACTACIÓ
Opció 1

Plafó estandarditzat 2 x 2 m
+ 2 entrades
+ 2 descàrregues App
2.500 €*

Opció 2

Plafó estandarditzat 4 x 2 m
+ 4 entrades
+ 4 descàrregues App
5.000 €*

*No inclou el 21% d’IVA

CONDICIONS DE PAGAMENT
El 25% de l’import total al remetre la sol·licitud d’admissió (sense aquest abonament la sol·licitud no té validesa).
El 75% restant abans del 4 de gener de 2017.
Entitat: CaixaBank
SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES67 2100 8101 97 2300117907
ACCEPTO
Signatura i segell de l’empresa
La signatura d’aquesta sol·licitud comporta l’acceptació
de les condicions de participació de #wasteinprogress i la
Normativa General de Fira de Girona

de

de 2016

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l’informem de que les dades seran incorporades a un fitxer titularitat
de FIRA DE GIRONA, la finalitat del qual és informar sobre la
celebració de fires. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, a través de petició dirigida a FIRA DE GIRONA.
Tel. 972 41 91 00 - info@wasteinprogress.net

FIRA DE GIRONA – PALAU DE FIRES – Passeig de la Devesa, 34 - 17001 Girona – tel 972 419 100 – empresa@wasteinprogress.net

FITXA
TÈCNICA

FÒRUM INTERNACIONAL DE
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
GIRONA 6,7 i 8 /02/2017
PALAU DE FIRES

UBICACIÓ

DIES

HORARI VISITANTS

MUNTATGE I DESMUNTATGE

Palau de fires de
Girona - Fira de
Girona

6, 7, 8 de febrer
de 2017

De 9 a 18 h

A càrrec de l’organització

TERMINI PER REMETRE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Termini de reserva fins el 30 d’octubre de 2016

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ
La participació a #WASTEINPROGRESS es condiciona a la prèvia complimentació de la sol.licitud de reserva d'espai,
ajustant-se a les formes de pagament especificades.
Així mateix, l'organització tindrà la facultat de seleccionar les firmes expositores.
La renúncia de l’expositor a la seva participació, és motiu de pèrdua de la quantitat avançada.
L'organització es reserva el dret d'admissió en el seu concepte més ampli.

CONDICIONS I TERMINIS DE PAGAMENT
És condició imprescindible per la participació de #WASTEINPROGRESS haver acceptat les condicions, normes i terminis de
pagament de les factures. En el moment de la reserva s’ha d’abonar el 25 % de l’import total de la factura. La resta, el 75 %,
abans del 4 de gener de 2017.
Entitat: CaixaBank
SWIFT: CAIXESBBXXX - IBAN: ES67 2100 8101 97 2300117907

TARIFES DE PARTICIPACIÓ
Opció 1

Plafó estandarditzat 2 x 2 m
+ 2 entrades
+ 2 descàrregues App
2.500 €*

Opció 2

Plafó estandarditzat 4 x 2 m
+ 4 entrades
+ 4 descàrregues App
5.000 €*

*No inclou el 21% d’IVA

OBLIGACIONS DE L’EXPOSITOR
Per accedir al recinte caldrà estar en possessió de l’acreditació d’expositor

MODIFICACIÓ D’EMPLAÇAMENT
L’organització de la fira, en el seu propi interès, es reserva la facultat de modificar l’espai contractat per l’expositor dintre del mateix
recinte firal, sense que l’expositor pugui exigir cap reemborsament. Si el nou emplaçament fos de dimensions més reduïdes,
l’organització abonaria la diferència entre l’import abonat per l’espai contractat, i l’import de l’espai finalment assignat.
Queda expressament prohibida la permuta, cessió o sotsarrendament a terceres persones, de l’espai contractat.

CAUSES DE FORÇA MAJOR
L’organització es reserva el dret de reduir o ampliar la durada de la fira, aixi com aplaçar el seu muntatge, celebració i desmuntatge, sempre que ho aconsellin circumstàncies especials o ho exigeixin causes de força major. En cap cas, aquestes causes
seràn motiu suficient perquè els expositors rescindeixin el seu contracte, ni per exigir qualsevol compensació en concepte de
danys i perjudicis.

DISPOSICIONS FINALS
Tot expositor, pel fet de presentar la inscripció, dona per conegudes i acceptades les presents normes generals.
Totes les factures emeses per l’organització a l’expositor, es veuràn incrementades pel percentatge vigent corresponent a l’IVA.

FIRA DE GIRONA – PALAU DE FIRES – Passeig de la Devesa, 34 - 17001 Girona – tel 972 419 100 – empresa@wasteinprogress.net

