ERICEIRA - MAIO A SETEMBRO 2017
Regulamento e Condições Gerais
O Mercado d’Aqui com o apoio da Câmara Municipal de Mafra e
Junta de Freguesia da Ericeira vai passar a estar presente
mensalmente no Parque Urbano de São Sebastião - Maio a
Setembro, no último fim-de-semana de cada mês.
Esta região tem vindo a destacar-se em atividades relacionadas
com estilos de vida saudáveis (Surf, Natureza, Praia, …) e uma
qualidade de vida superior a poucos quilómetros de Lisboa. Por
tudo isso, a Ericeira é cada vez mais um destino apreciado por
uma classe média-alta e por turistas de todo o Mundo.
O evento, realiza-se mensalmente, e tem a duração de dois dias,
entre as 10H00 e as 18H00.
PRINCIPAIS ÁREAS DE ABORDAGEM DO MERCADO D’AQUI:
Saúde:
➢ Terapias e Medicinas
Complementares
➢ Massagens
➢ Nutrição
➢ Suplementos Alimentares

Projetos Criativos e
Ecológicos:
➢ Reciclagem
➢ Artesanato
➢ Cosmética Natural
➢ Educação Ambiental

Alimentação:
➢ Alimentação Natural e Saudável
➢ Agricultura Biológica
➢ Produtos Regionais

Cultura:
➢ Música
➢ Literatura
➢ Artes Orientais

Condições Gerais Para Expositores:
Preços:
1 dia - 20,00€
2 dias - 35,00€
Nota: Espaços de dimensão superior a 3x3 metros – Solicitamos o
contacto.
Artigos Novos
Existe a obrigatoriedade de trazerem uma mesa e pano branco/cru
para a tapar, com o intuito de criar uniformidade nos expositores e
garantir a qualidade estética no mercado. Se pretenderem trazer
uma tenda, esta deverá ser, na medida, do possível branca ou de
cor cru.
Vintage: 2.ª mão de 1.ª
Peças antigas e aparentemente sem utilidade passam a ser
autênticos ícones e inspirações no que toca à moda, tornam-se
elementos diferenciadores do nosso estilo e da nossa decoração.
Os artigos têm obrigatoriamente que estar em bom estado de
conservação. Devem ser expostos sobre uma bancada tapada com
um pano bordeaux, com o intuito de criar uniformidade nos
expositores e garantir a qualidade estética ao mercado. Se
pretenderem trazer uma tenda, deverá, medida do possível ser
branca.
Street Food
O valor será por ocupação de espaço, ao qual acresce valor de
energia elétrica caso seja solicitado (necessário enviar as
dimensões).
Inscrição:
O
pedido
de
reserva
deverá
ser
enviado
para
geral@mercadodaqui.com que será avaliado pela organização
no prazo de 3 dias. As inscrições aprovadas serão confirmadas por
e-mail, com indicação para efetuar o pagamento de 50% da
inscrição. Os restantes 50% deverão ser pagos até à semana
anterior ao evento. As inscrições só são válidas após confirmação
de pagamento.
Devoluções:

Não há devoluções do valor da inscrição. No caso de já ter
efetuado o pagamento e não puder estar presente, esse valor não
poderá ser utilizado na edição seguinte, salvo caso excepcionais a
serem deliberados pela organização. Em caso de cancelamento,
por questões climáticas ou motivos de força maior, as inscrições
confirmadas serão válidas para a edição seguinte. O cancelamento
poderá ser informado até ao dia anterior ao mercado ou, em caso
extremo, no próprio dia.
Local:
Parque Urbano de S. Sebastião
Ericeira
Datas:
27 e 28 de Maio
24 e 25 de Junho
29 e 30 de Julho
26 e 27 de Agosto
23 e 24 Setembro
Horários:
Check-In e Montagens: das 08H00 às 09H45
Entrada de Viaturas: das 8H00 às 9H30 exclusivamente para
descarregar o material. Após as 9H30, não são permitidas viaturas
no espaço do Mercado.
Abertura ao Público: 10H00
Encerramento: 18H00 (caso se justifique poderá prolongar-se)
Desmontagens: A partir das 18H00
Divulgação:
A organização compromete-se, a divulgar todos os mercados por
intermédio dos meios de comunicação e de marketing que achar
pertinentes.
A organização reserva-se o direito de fotografar ou filmar os
espaços e os objetos expostos com vista à documentação ou com
fins publicitários.
Informações relevantes:
• Os participantes devem dirigir-se ao local de Check-In,
realizar a acreditação, para que lhes seja indicada a
localização onde devem expor os seus produtos.

• Os participantes só podem vender o que propuseram na
inscrição.
• A organização entende que cada participante é responsável
pela sua atividade económica, declinando qualquer
responsabilidade por alguma situação de irregularidade fiscal.
• Cada participante é responsável pelos seus produtos, pela
montagem e desmontagem da sua banca e pela limpeza e
segurança do seu espaço. O participante é responsável pelos
danos ou prejuízos que cause, direta ou indiretamente, no
espaço do evento ou nos produtos e espaços de outros
participantes.
• Os participantes devem restringir a sua atividade ao espaço
que lhes for indicado pela organização.
• Em conformidade com a lei, os produtos expostos são da
responsabilidade do participante.

Contactos:
Ana Murta
Tlm: 938 372 769
E-mail: geral@mercadodaqui.com
https://www.facebook.com/mercadodaqui
www.mercadodaqui.pt

