SETOR
GASTRONÓMICO | TASQUINHAS

POIARTES 2018

06, 07, 08, 09 e 10 de SETEMBRO

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
IDEN TIFICAÇÃO
(preenchimento completo e obrigatório)

Nome:
Endereço Postal Completo:
Contacto telefónico: _____________________ Contacto de e-mail: ______________________________________________________________
N.º Contribuinte Fiscal: ________________________ Outros dados para a faturação: _________________________________________

TIPO DE GASTRONOMIA A APRES E NTAR (OBRIGATÓRIOS)
Chanfana

Arroz de Bucho

Negalhos

Trouxas Cabreiras

Poiaritos

(Os pratos acima referidos têm de constar obrigatoriamente nas ementas das tasquinhas. Apela-se à confeção de
qualidade dos pratos acima referidos.
Se estes critérios, ou outros, que a Comissão entenda por convenientes como meio de divulgação da gastronomia local,
não forem assumidos pelos participantes poderá ser excluída a sua participação no Certame)

CERTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Possui algum tipo de certificação dos produtos: Não

CUSTOS DE INSCRIÇÃO

Módulo (6mx3m)

Sim

Qual? ______________________________________________

101,81€ (Associações e Coletividades)
254,52€ (Particulares e Outras Entidades)

O pagamento da taxa de ocupação módulo pretendido e atribuído, só deverá ser efetuado quando lhe for comunicado, por escrito, pela Organização que foi
selecionado(a) para participar no Certame.
Deverá efetuar o referido pagamento apenas quando receber a fatura correspondente, tomando em atenção o prazo limite de pagamento inscrito na mesma.
Poderá faze-lo diretamente na Tesouraria da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares ou através do pagamento em multibanco.
Todos os campos são de preenchimento obrigatório, pelo que se solicita que tenha em atenção se o boletim de inscrição está devidamente preenchido, e se
anexa toda a documentação solicitada, caso contrário é imediatamente excluído da participação no Certame.

Declaro para os devidos efeitos que tomei conhecimento e cumprirei o estatuído no Regulamento da POIARTES
(para consulta em www.cm-vilanovadepoiares.pt.)

Assinatura do/a responsável: _____________________________________________________________________ Data: _______ / _________ / 2018
Poderá enviar o boletim de inscrição, fazendo-se acompanhar de toda a documentação necessária e obrigatória através dos e-mail’s:
geral@cm-vilanovadepoiares.pt ou sonia.costa@cm-vilanovadepoiares.pt ou através de correio postal para a morada:
POIARTES 2018 - Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
Largo da República
3350-156 Vila Nova de Poiares
Prazo de entrega do Boletim de Inscrição: 20 de Julho de 2018
Preenchimento Reservado à Organização da POIARTES 2018
Boletim de inscrição n.º

Data de Entrada:

/

Selecionado/a

/

Assinatura de que recebe: ___________________________

Não Selecionado/a
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