
 
 

FORMULARI DE RESERVA I REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ AL FORAESTOCS 

 
Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues 

Av. de Cornellà 16, Entl. 2ª, 08950, Esplugues de Llobregat. Tel.: 93.473.16.97. contacte@espluguescomerc.cat 

La participació en el FORAESTOCS és voluntària, i comporta 

l'acceptació íntegre d'aquest reglament. Poden participar tots 

els titulars de negocis i comerços en vigència a Esplugues. 

Funcionament general 

El muntatge de les carpes s'iniciarà a les 8:00 hores. 

Els expositors han d'estar presents per muntar a les 9:15 

hores. 

El FORAESTOCS obrirà a les 10:00 hores, i es compromís de 

l'expositor estar completament muntat a aquesta hora.  

El FORAESTOCS tanca a les 15:00 hores i queda prohibit 

desmuntar abans de l'hora de tancament, o abandonar la 

carpa. 

Sobre l’ús dels vehicles dels expositors 

L'organització ha sol·licitat zona de càrrega i descàrrega. L'ús 

d'aquesta zona ha de ser mitjançant parades curtes. Hem 

demanat suport policial per la gestió d'aquesta tasca. 

Queda prohibit entrar cotxes a la zona de carpes sense 

l'autorització de l'organització, especialment durant les 

tasques de muntatge i desmuntatge. 

Preus i condicions econòmiques 

El preu per socis es de 10€, en concepte de muntatge i 

desmuntatge de la carpa, taula, estovalles i 2 cadires. Per 

accedir a aquest preu s'ha d'estar al corrent de pagament de 

les quotes de l’associació. 

El preu per no socis es de 50€, en concepte de muntatge i 

desmuntatge de la carpa, taula, estovalles i 2 cadires. Si un no 

soci es fa soci per accedir al preu reduït, aquest, es compromet 

a mantenir-se soci durant una permanència mínima de sis 

mesos posteriors a la celebració del FORAESTOCS. 

Contractació 

Els socis poden contractar la carpa quatre setmanes abans de 

la data d’inici. Els no socis poden contractar la carpa dues 

setmanes abans de la data d’inici. 

La reserva de la carpa queda condicionada a la 

complementació i entrega del formulari de reserva i al 

prepagament de la quantia que aquest document recull en 

cada cas previst. 

Prohibicions 

Queda terminantment prohibit la venda d'articles falsificats. 

Queda prohibit l’ús de grups electrògens que puguin produir 

fums i/o sorolls. 

Seguretat: 

L'organització ha demanat suport policial, però no pot fer-se 

responsable de la seguretat del continent de les carpes. Es 

responsabilitat de cada expositor vetllar per la pròpia 

seguretat del gènere exposat. 

Meteorologia: 

El FORAESTOCS se celebrarà mentre el temps ho permeti. En 

cas de pluja, massa vent, o altres fenòmens que la natura 

pugui deparar, l'organització es reserva el dret de suspendre 

l'acte abans o durant la celebració del FORAESTOCS. 

En cas de suspensió per mal temps u altres causes 

Si l'organització suspengués el FORAESTOCS abans de muntar 

les carpes, aquesta podrà reintegrar fins un màxim del 50% del 

total aportat per l'expositor en concepte de muntatge i 

desmuntatge de les carpes. 

Si l'organització suspengués el FORAESTOCS havent muntat 

alguna de les carpes, aquesta no podrà reintegrar res, doncs 

haurà dedicat la recaptació finançar les tasques de muntatge, 

difusió i promoció del FORAESTOCS. 

Aspectes no contemplats en aquest reglament 

Els expositors se sotmeten al criteri de l’organització de la UBE 

pel que fa als criteris no previstos en aquest reglament. Aquest 

reglament podrà serà ampliat amb nous aspectes que puguin 

contribuir a la millora del FORAESTOCS. 

 

NOM DE L’ESTABLIMENT  ………………………………………………………………………………….  
PERSONA DE CONTACTE   ………………………………………………………………………………….  
ACTIVITAT    ………………………………………………………………………………….  
DIRECCIÓ    ………………………………………………………………………………….  
TELÈFON    ………………………………………………………………………………….  
E-MAIL     ………………………………………………………………………………….  
NUM. D’STANDS    ………………………………………………………………………………….  

LLOC     El Centre  □ SOCI  □ NO SOCI 

    17 de març 10€  50€  


