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NORMATIVA
PER A LES EMPRESES
PARTICIPANTS

ÀREA NÀUTICA EXPOSICIÓ

D’EMBARCACIONS EN AIGUA / SEC
SECTORS: NÀUTIC, XÀRTER, ACCESSORIS…

PUNT D’INFORMACIÓ
ÀREA ACTIVITATS NÀUTIQUES
ÀREA NÀUTICA TRADICIONAL

L’acte d’inauguració es preveu pel divendres 13 de maig a les 17 h.

HORARIS

De les 11 h a les 14 h i de 17 h a 21 h.

INSCRIPCIÓ

Es poden enviar els formularis d’inscripció a partir del 15 de febrer i fins al 30
d’abril. Totes les inscripcions hauran de
ser aprovades pel comitè organitzador i
es contestaran per escrit tenint en compte l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Per realitzar la inscripció s’ha d’emplenar el full d’inscripció i enviar-lo per correu electrònic a
info@clubnauticcambrils.com

ESPAIS I
MUNTATGE/DESMUNTATGE

La fira tindrà lloc al Moll de Ribera del
Club Nàutic Cambrils i al Passeig Marítim.
L’11 de maig es realitzarà el muntatge
de les carpes, que seran de 3x3. Aquelles empreses que tinguin embarcacions
a exposar en sec hauran de portar-les el
9 i 10 de maig. L’organització facilitarà la
logística per la posada en sec de les embarcacions.
L’organització també disposarà d’un espai per a la realització de xerrades, exhibicions, projecció de documentals i exposicions.
La fira estarà definida en diferents espais
segons l’oferta de serveis. Els estands i
amarradors en sec i aigua seran distribuïts per l’organització en funció del servei o tipus d’empresa expositora i tenint
en compte l’ordre de recepció de la inscripció.

FORMA DE PAGAMENT

ÀREA COMERCIAL

ACCESSORIS, ROBA I COMPLEMENTS NÀUTICS

ÀREA LÚDICA INFANTIL
BAR

El pagament s’haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al núm.
ES68-0075-0986-1906-0104-6708–
POPUESMM, enviant el justificant per
mail a info@clubnauticcambrils.com.

ASSEGURANÇA
RESPONSABILITAT CIVIL
OBLIGATÒRIA

L’organització contractarà una pòlissa de
R.C.O. per cobrir els possibles accidents
des del període de muntatge fins al del
desmuntatge.
El preu de la participació no inclou assegurança particular de robatori, danys o
incendi.
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AULA DEL MAR

L’abonament de l’import es realitzarà
com a màxim el 8 de maig. Serà condició
indispensable tenir realitzat el pagament
de la inscripció per poder exposar i començar el muntatge l’11 de maig.
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disseny: www.doradomascardenas.es

INAUGURACIÓ

9a

MESURES DE SEGURETAT

L’organització disposarà de seguretat i
vigilància durant els dies de la Fira a partir del dijous 12 de maig i fins al dimarts
17 de maig.

EXPOSICIÓ

Tots els articles, productes i serveis exposats i oferts a la fira hauran d’estar
vinculats al sector nàutic i alhora vinculats a l’activitat de l’empresa expositora.
En el cas de no ser així, haurà de tenir
el vist-i-plau per part de l’organització de
forma escrita per poder exposar. En cas
d’incompliment d’aquesta condició l’organització es reserva el dret de prendre
les mesures pertinents.
*L’organització es reserva el dret d’adoptar altres
acords i normativa, els quals seran comunicats
als expositors per al seu compliment.

www.firamaritimacostadaurada.cat
INFORMACIÓ

Per informació dirigir-se a:
CLUB NÀUTIC CAMBRILS. Passeig Miramar, 44 _Apartat de Correus 34, 43850 Cambrils
info@clubnauticcambrils.com
www.firamaritimacostadaurada.cat

Contacta’ns a: CLUB NÀUTIC CAMBRILS_Passeig Miramar, 44_ 43850-Cambrils T. 977 36 05 31

www.firamaritimacostadaurada.cat

www.clubnauticcambrils.com
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AQUÍ TENIM UN ESPAI PER A TU

CAMBRILS

13_14_15_16 MAIG
El Club Nàutic Cambrils organitza, per delegació de
l’Ajuntament de Cambrils, la 9a edició Fira Marítima
de la Costa Daurada al mes de maig.
Amb la finalitat de que el sector professional
pugui aprofitar millor l’espai firal, l’esdeveniment
serà de 4 dies. Aprofitant a més el dilluns festiu,
es celebrarà del 13 al 16 de maig i oferirà un
espai privilegiat per l’exposició de productes
i d’embarcacions tant en aigua com en sec,
comptant amb un programa complet d’activitats i
xerrades que permetran al visitant experimentar la
varietat d’oferta del sector nàutic.
La Fira Marítima Costa Daurada donarà
l’oportunitat a l’expositor de promocionar els seus
productes i serveis. Es beneficiarà, a més, d’un
ambiciós pla de comunicació que promocionarà la
fira al llarg del territori.
Una Fira al cor del port de la ciutat de Cambrils que
farà que l’afluència de visitants estigui garantida.
Per a més informació i programa d’activitats:
www.firamaritimacostadaurada.cat

t'esperem!
volem
comptar amb tu

Amb la signatura del present document, el signant es somet expressament a la llei espanyola i declara conèixer i acceptar la normativa de la 7a. Fira Marítima Costa Daurada a les quals expressament es somet i es compromet a complir.
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DADES COMERCIALS (si són diferents a les dades fiscals)
EMPRESA
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TARIFES (si són diferents a les dades fiscals)
EMPRESES
NÀUTIQUES

ACTIVITATS NÀUTIQUES
I COMERÇOS

A. INSCRIPCIÓ

150 €

A. INSCRIPCIÓ

B. ESPAI EN SEC
Carpes 3x3

300 €

B. ESPAI EN SEC
Carpes 3x3

300 €

250 €
350 €

C. SUPERFÍCIE EN SEC
Fins a 25m2
De 26m2 a 50m2

250 €
350 €

C. SUPERFÍCIE EN SEC
Fins a 25m2
De 26m2 a 50m2

D. ESPAI EN AIGUA
Vaixells < 6,5mts
Fins a 3 vaixells
300 €
+ de 3 vaixells
450 €
+ de 6 vaixells
50€ x vaixell
Vaixells > 6,5mts
Fins a 3 vaixells
450 €
+ de 3 vaixells
600 €
+ de 6 vaixells
75€ x vaixell
Vaixells charter
x vaixell:

75 €

DIMENSIONS CARPA ESTANDARD

2m

3m
3m

Carpa amb tarima de fusta i connexió elèctrica

75 €

*Subjecte a disponibilitat

*IVA no inclòs

OBSERVACIONS:
1. Serà obligatori per a totes les empreses expositores d’embarcacions
tenir carpa a la fira.

3. Les empreses amb dos o més embarcacions exposades hauran d’ocupar una carpa individual.

2. Per a aquelles empreses que
només exposin una embarcació com
empresa nàutica o charter, l’organització els permetrà que s’agrupin en
una mateixa carpa, fixant un límit de
tres empreses per carpa.

4. Només es permetrà la instal·lació
de carpes i/o estands contractats a
través de l’organització.

signatura i segell empresa
NOM I COGNOMS
CÀRREC
DATA

FIRA MARÍTIMA COSTA DAURADA. Organitzada pel CLUB NÀUTIC CAMBRILS. Passeig Miramar, 44 _Apartat de Correus 34_43850 Cambrils_info@clubnauticcambrils.com www.firamaritimacostadaurada.cat

DADES FISCALS

