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La VIII Mostra d’entitats de Mataró presenta les següents modalitats per participar-hi:
-

DISPOSAR D’UN ESPAI DE CARPA INFORMATIVA: espai on les entitats podreu mostrar la
vostra tasca, de manera directa, a les persones que visitin la Mostra. Totes les carpes
disposaran d’una taula i tres cadires, i cada entitat haureu de portar carpa.

-

REALITZAR ACTIVITATS: es disposarà de tres espais on realitzar activitats en funció de la
disciplina i les dimensions necessàries. ESCENARI | ESPAI JOCS | ESPAI TALLER

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ PER A LA VIII MOSTRA D’ENTITATS DE MATARÓ


Podran participar totes aquelles entitats, col·lectius, grups d’entitats o xarxes que estiguin
inscrites com a tal al Registre Municipal d’Entitats de Mataró, o que tinguin vida activa
entre el teixit associatiu del municipi, excepte partits polítics i organitzacions sindicals.



S’estableixen diferents modalitats de participació:
 Presència de l’entitat mitjançant un espai informatiu propi individual – carpa.
 Presència de l’entitat mitjançant un espai informatiu compartit amb altres entitats.



Les entitats que participin amb carpa informativa tindran prioritat a l’hora de realitzar
activitats a l’escenari, a l’espai jocs o a l’espai taller de la Mostra.



Tots els espais de carpa informativa estaran equipats amb mobiliari i instal·lació de consum
elèctric, si així se sol·licita en el formulari d’inscripció. Les entitats portaran la seva carpa
(mida 3 x 3, preferiblement de color blanc).



La participació a la Mostra i ús d’espais serà gratuïta per a les entitats.



Les entitats es faran càrrec, amb els seus propis recursos, de la producció i vigilància del seu
material durant la celebració de la Mostra, així com de garantir la seva permanència a la
carpa mentre duri la Mostra.



L’Ajuntament garantirà la neteja, retolació general de les carpes i infraestructura bàsica per
a les activitats en els espais de la Mostra, així com la seva difusió.



La venda de productes amb un enfocament merament comercial estarà prohibida. Les
entitats únicament podran vendre productes exclusivament relacionats amb la seva
activitat (marxandatge per la promoció de l’entitat).



Les entitats que tinguin o manipulin menjar han de tenir el permís de manipulador
d’aliments.

