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SOL·LICITUD FIRES I DIJOUS BO 2017 - VIATGES D'ESTUDIS 

Nom i llinatges: 

  
TEL. DE CONTACTE 1: 

 
TEL. DE CONTACTE 2: 

 
NIF / NIE:   
 

Adreça electrònica: 

 
Domicili:   

 
Municipi:   

 CP:   

En representació del centre:   

 Curs: 

 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD: 

� SEGONA FIRA. Dissabte 29/10/2016. 

� SEGONA FIRA. Diumenge 30/10/2016. 

Indiqui la opció que desitgi. 

 

Metres d'ocupació a la Segona Fira: 

� 2 mt per a venda de coques casolanes. 

� 2 mt per a la realització de tallers i venda de manualitats. 

 

 

� DIJOUS BO PAGÈS. Dimecres i dijous 15 i 16/11/2017, complint amb tots els 

requisits d’indumentària i decoració de la parada tradicional mallorquina. 

� DIJOUS BO. Dijous 16/11/2017, a la resta de carrers sense una temàtica específica.  
 

Metres d'ocupació: 

� 2 mt per a venda de coques casolanes. 

� 2 mt per a venda de manualitats 

 
Declar que les dades consignades són certes i que he rebut full explicatiu, he llegit i 
accept les condicions de muntatge i manipulació d'aliments a complir por poder assistir 
a les Fires i Dijous Bo. 
 
Inca, ........... de setembre de 2017. 

       Vist i plau, 

       El centre 

 
 
 
 (firma del sol·licitant)     (segell i firma) 

 
Per a dubtes i consultes, cal dirigir-se a l’Àrea de Mercats, preferiblement per correu electrònic: 

mercat@incaciutat.com 
Tel. 690 954 171 
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CONDICIONS PER ASSISTIR A LA SEGONA FIRA I AL DIJOUS BO - 2017 

VIATGES D'ESTUDIS 

 

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 30 de setembre de 2017.  

 

Només es permetrà montar als centres del municipi d'Inca, únicament una parada per centre i curs, 

amb motiu de recaptar fons pel viatge d'estudis. Els llocs s’assignaran per sorteig dins la 

primera setmana d'octubre. 

 

La ubicació de les parades durant la segona fira serà a la plaça de Santa Maria la Major i 

l'Ajuntament complementarà aquesta fireta amb activitats infantils, segons disponibilitat 

d'espai. 

 

Al Dijous Bo s'establiran diferents ubicacions al llarg de la fira, destinades als viatges d'estudis. 

 

Dimensions de la parada: carpa de 3x3 mts amb 1 o 2 taules de 2 metres. 

 

L'horari de venda obligatori que hauran de complir tots els centres serà: 

 SEGONA FIRA: dissabte 28 i diumenge 29 d’octubre de 11 a 19 h.  

 DIMECRES BO: (únicament a la zona pagesa), 15 de novembre, de 17 a 22 h.  

 DIJOUS BO, 16 de novembre, de 8 a 20 h. 

 

Quant a la venda de productes alimentaris: 

 

* Només es permetrà vendre coques, entrepans, panades i pastissos dolços o salats d’elaboració 

casolana pròpia i que no necessitin refrigeració ni mantenir unes condicions de conservació 

especials. Els productes amb cremes i nates queden totalment prohibits. 

 

* S’haurà de tenir cura amb la manipulació dels aliments, portar guants, mantenir els aliments 

tapats a fi de prevenir el risc de contaminació (per pols, busques, vent, insectes, manipulació 

directa per part dels clients....), qui manipula el menjar no ha de tocar els diners, cabells 

recollits, mantenir el lloc en bones condicions de neteja... 

 

* No es permetrà en cap cas la venda de begudes ni productes alimentaris d’elaboració industrial.  

 

* La llargària màxima de les taules destinades a la venda de menjar serà de 2 metres lineals. 

 

Quant als tallers i venda de manualitats: 

 

* Vos animam a fer tallers i venda de manualitats i artesania elaborada pels propis escolars (punts 

de llibres, xapes, targetes amb paper reciclat...). 

 

En total cada curs podrà montar 2 metres de menjar + 2 metres de tallers + 2 metres de venda de 

manualitats, en taules separades. 

 

 


