FITXA D’INSCRIPCIÓ

TROBADA D’INTERCANVI I VENDA
D’OBJECTES DE 2A MÀ

NOM

PETITS I JOVES EMPRENEDORS

TELÈFON

@

EDAT

OBJECTES

DIVENDRES

8

DE

DESEMBRE

LLOC:

Aparcament de Can Martri

Horari:

10h a 13h

Inscripcions fins l’ 1 de desembre a
RESPONSABLE
(Pares, tutors,
etc.)

Telèfon

SIGNATURA

*Retalla aquesta part de la butlleta i lliura-la a l’Ajuntament.

l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

NORMATIVA
1. Cal inscriure's prèviament a l’Ajuntament presencialment i
emplenar el formulari d’inscripció que es troba indicat en aquest
document.
2. Els fulls d’inscripció també es poden descarregar i consultar al web
de www.stcebria.cat.
3. La participació és gratuïta i està oberta menors de 30 anys.
4. Només poden participar individuals que no cerquin fer negoci o
comerciants els quals volen desprendre’s d’objectes a un preu
simbòlic. Es busca promocionar una manera alternativa de
comerciar basada en el bescanvi i les oportunitats.
5. Els menors de 18 anys que vulguin participar hauran d'anar
acompanyats d'un adult que es farà responsable de les seves
accions.
6. Només es poden vendre o intercanviar objectes de segona mà o
serveis prestats per un mateix. Aquests darrers seran valorats pels
organitzadors, que es reserven el dret a decidir si el servei ofert pot
formar part de l'esdeveniment.
7. Els participants es comprometen a respectar l'espai i el material
cedit, que serà retornat en les mateixes condicions que en el
moment de ser prestats.
8. L’horari establert s'obrirà al públic a les 10 h. Per tant, l'organització
i muntatge de l'espai haurà de fer‐se prèviament. S'estableixen les 9
h per començar a fer el muntatge.
9. L’organització és l’encarregada de gestionar l’espai de les parades.
Un responsable de l’acte serà l’encarregat de comunicar la
disposició dels espais i aquests hauran de respectar els límits que
se’ls doni.
10. En cas de no respectar l’espai, el material o fer cas omís de la
persona responsable aquest podrà prendre les mesures pertinents
per vetllar pel correcte funcionament de l’esdeveniment.
11. L’Ajuntament es reserva el dret de no admetre els participants que
no compleixin les condicions fixades o que no resideixin al municipi.
12. Es reserva, excepcionalment, una parada de venda de roba solidària.

Què és un mercat d'intercanvi?
La Regidoria de Promoció Econòmica vol fomentar el consum responsable creant
una nova activitat amb l’objectiu de conscienciar als menors sobre el consum
responsable i alhora beneficiar al medi ambient i als sectors amb menys recursos.
Es tracta d’una activitat per a tots els públics, especialment didàctica per als
infants, on el més important és evitar que els objectes encara útils esdevinguin
residus potenciant‐ne així la reutilització.

Com funciona un mercat d'intercanvi?
Porta objectes vells o nous d’utilitat que ja no et són necessaris, dels que et vols
despendre, i intercanvia’ls o posa’ls a la venda a preus molt assequibles amb
l’objectiu d’incentivar l’economia social, i afavorir un comerç solidari del que es
poden beneficiar.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

jocs i joguines
llibres, contes o música (llibres de text)
roba i complements
equips esportius
bijuteria
material informàtic
material d’escriptori / escolar
productes d’elaboració pròpia, excepte alimentació (cistells, etc.)
etc.

Aquesta trobada va adreçada principalment a menors que volen desprendre's
d'objectes que ja no utilitzen, ja sigui duent a terme l’intercanvi amb d’altres
participants o venent el producte a un preu simbòlic. Per tal d’assegurar el
compliment d’aquesta normativa l’organització es reserva el dret de valorar el preu
establert dels objectes i serveis posats a la venda. També és permès intercanviar o
vendre serveis prestats per un mateix, així queden permeses la venda o intercanvi
de classes d'idiomes, manualitats, etc. En aquest punt l'organització es reserva el
dret a valorar l'activitat que es vol oferir i acceptar o no la seva sol∙licitud.
IMPORTANT: Caldrà que tots aquells objectes i material que es portin i no
tingui sortida no siguin abandonats en el mateix espai.

