
          FORMULARI PER A LA PARTICIPACIO I COLABORACIO  DE PENYES/ ASSOCIACIONS  

                                                   2ª TROBADA DEL FOC  2014 

 

 2na TROBADA DEL FOC 2014 

trobada@interpenyes.org  www.interpenyes.org Telf. Contacte 666443285   
Federació Interpenyes Paterna. Árfea de Actos  C\ Dels Ferrocarrils, sn ed. FGV C.P: 46980 Paterna, Valencia  

 

 

1. ENTITAT PARTICIPANT 

Nom  de l’entitat   

 

CIF o Nº de Registre entitat  Localitat  

President o responsable 

de  contacte  

 

Telèfons de contacte  

Correu electrònic  

Direcció  C.P  

Nºde Participants  

2. LOGISTICA Y NECESITATS  

MATERIAL LOGISTIC 

NECESARI 

La Federació garanteix 1 Carpa, 1 taula i 4 cadires per associació,  

          Carpes: Quantitat _______  

         Taules: Quantitat _______  

       Cadires:Quantitat _______ 

       Altres: ____________ Quantitat ____________ 

 

ALTRES 

OBSERVACIONS:  
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1. CONDICIONS Y NORMES 

   

La Federació Interpenyes com a responsable d'aquest acte no es responsabilitza dels 

objectes materials que cada participant expose o porte a l'acte. Així mateix tampoc es 

responsabilitza de perdudes, trencaments i demes desperfectes personals o materials dels 

seus participants inscrits.  

La 2na Trobada és un acte d'exposició i promoció. L'organització no és responsable de 

qualsevol altra activitat comercial que cada expositor realitze que no siga la mera 

exposició dels seus productes, en cas de realitzar alguna altra activitat comercial serà sota 

la responsabilitat del que la realitza.  

Tot el material mobiliari que aquesta federació dispose per a cada participant serà 

retornat en les mateixes condicions i estat que es lliure. En cas de trobar desperfectes 

haurà de comunicar-ho en el moment del lliurament, de no ser així es responsabilitzara 

dels desperfectes que tinga quan es retornen.  

Aquesta Federació i la seua directiva es reserva el dret admissió, d'inscripció o expulsió de 

l'acte a qualsevol persona o organització pel bon funcionament del mateix i de forma 

justificada.  

La federació disposa de Segur de responsabilitat civil a tercers per accident per a aquest 

acte.mateix i de forma justificada. 

 

 
 
Per la present sol·licito la inscripció en la 2na Trobada del Foc amb la acceptació del 
les condicions.  
 
 En __________________________________ a ____________ de ___________________ de 2014 
 
Signatura del president/a:                                                            Segell de l’entitat:  
 
 
 
 
 
 
 


