
                         

 

 

 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
EMPRESES NÀUTIQUES ENVIAR   PER   FAX 93 320 75 28 

O EMAIL info@iniciatbadalona.cat       
DADES FISCALS 
Empresa .............................................................................................NIF .............................................. 

Domicili .................................................................................................. C.P. ...............................................  
Població ................................................................................................. Província ........................................  
Telèfon .......................................... Email .............................................. Web .. ........................................... 
 
RESPONSABLE DE FIRA 
Nom ...................................................................................................... Càrrec ...........................................  
Telèfon de contacte ................................................................................. email .............................................  
 
DADES COMERCIALS (Sí son diferents de les fiscals) 
Empresa .............................................................................................NIF .............................................. 

Domicili .................................................................................................. C.P. ...............................................  
Població ................................................................................................. Província ........................................  
Telèfon .......................................... Email............................................... Web.............................................. 
 
 
 

PARTICIPACIÓ FIRA INICIA’T* 

OCUPACIO 

EMPRESA DE 
BADALONA I/O 
ASSOCIADA A 

ADIN 
RESTA 

D’ENTITATS 

A. Inscripció   

B. Carpa   

C. Exposició Rampa pública: Zona iniciació nº amarradors   

D. Exposició aigua: nº amarradors   

E. Exposició a sec: M2 d’espai a sec   
 

 

* Subjecte a disponibilitat d’espai i/o amarradors  

 

 

OMPLIR UNICAMENT QUI VULGUI FER 
ALGUNA PRESENTACIÓ, BATEIG, 
XERRADA, DEMOSTRACIO, ... DURANT 
LA FIRA 

PRESENTACIONS, BATEJOS,  XERRADES I/O 
DEMOSTRACIONS DURANT LA FIRA 

EMPRESA DE 
BADALONA I/O 
ASSOCIADA A 

ADIN 
RESTA 

D’ENTITATS 

A. PRESENTACIONS   

B. BATEIJOS   

C. XERRADES   

D. DEMOSTRACIONS   

...   
 

 

 

NOM I COGNOMS .........................................................     
CÀRREC .......................................................................  
DATA  ..........................................................................    SIGNATURA I SEGELL EMPRESA 
 



                         

 

 

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ 
 

DATES: Badalona, 24 al 27 de MAIG 2018 
 

INAUGURACIÓ 
Dijous 24 a les 13 hores (es confirmarà). 
 

HORARIS 
- Mostra Centre Formació: 
Dijous 24 de 9:00h a 18:00 h 
Divendres 25 de 9:00h a 18:00 h 
- Mostra Nàutica: 
Divendres 25 de 15:00 a 18:00 h 
Dissabte 25 d’11:00 a 20:00 h 
Diumenge 27 d’11:00 a 15:00 h 
 
Els encarregats de Seguretat podran limitar o 
prohibir la presència de públic fora dels horaris 
indicats. L’organització facilitarà acreditacions 
identificatives a cada expositor. 
 

INSCRIPCIÓ 
La inscripció és oberta des del dia de la recepció 
de la documentació, tenint preferència els antics 
expositors. El termini màxim de presentació 
de la sol·licitud d’inscripció finalitzarà 2 
setmanes abans de la fira (10 de maig). A 
partir d’aquesta data, es cobriran les vacants per 
ordre d’entrada de les sol·licituds. 
Cal omplir íntegrament la butlleta d’inscripció i Es 
prega rigorositat amb les dates d'inscripció.  
 

RECINTE: Moll de Capitania, Plaça Maristany i 
esplanada del Moll de Ribera (Marina Badalona) 
 

MUNTATGE/DESMONTATGE: 
A partir del dimarts 22 de maig, l’organització 
muntarà les carpes i els expositors podran 
començar el muntatge del seu estand el 23 de 
maig. El desmuntatge es podrà iniciar un cop 
acabada la Fira. Les carpes es retiraran el dilluns 
28 a les 11h. i l’esplanada haurà de quedar lliure 
el dimarts a les 19h.  

 
ESTANDS 
Tant pel fa a les carpes, com de l’espai a sec i els 
amarradors a ocupar, el seu lloc exacte serà 
determinat per  l’organització. 
L’organització es reserva la potestat de variar la 
distribució en funció de la demanda d’estands. 
 
CONFIRMACIÓ INSCRIPCIÓ: És 
imprescindible haver formalitzat la inscripció 
i haver rebut la confirmació per part de 
l’organització, per procedir a l’ocupació de 
l’estand. 
 

 
 
FORMA DE PAGAMENT 
Per impulsar la participació d’empreses i entitats 
del sector, les despeses de participació aniran a 
càrrec de l’organització.  
 
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. 
 
Les assegurances particulars de robatori, 
d’espoliació, d’incendi, etc.  no estan 
incloses. 
 
MESURES DE SEGURETAT: 
La Fira posarà a disposició dels/de les 
expositors/es un servei de vigilància que 
començarà a partir de les 10 h. del dimecres 
previ a la fira i finalitzarà a les 14 h. del dia 
posterior a la finalització. Tot el material que 
no s’hagi retirat respectant les dates i els horaris 
establerts, es considerarà abandonat i el personal 
de neteja podrà disposar del mateix. 
 

EXPOSICIÓ 
Tots el materials, articles o productes exposats 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 vistiplau per part de l’organització de forma 
escrita per a poder exposar aquest tipus de 
material, article o producte. En el cas de no 
complir aquesta premissa l’organització es reserva 
el dret de prendre les mesures pertinents.  
 
 
 
 
A L’EXPOSICIÓ únicament podran ser 
exposades embarcacions fins a 8 m. 
d’eslora i en bon estat de conservació. 
 
 
INFORMACIÓ 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 18 h. 
L’organització es reserva el dret d’adoptar altres 
acords referents al certamen els quals seran 
comunicats als expositors pel seu compliment. 
 
 
 
 
Barcelona, ABRIL 2018 
 


