FICHA DE INSCRIÇÃO
FACIT – Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Tábua
ATIVIDADE DA EMPRESA/PARTICIPANTE:

SETOR I (comercial, industrial e serviços)  SETOR II (automóvel e agrícola) 
SETOR VII (exposição animal) 
SETOR XII (venda ambulante – farturas) 

SETOR V (artesanato e produtos endógenos) 

Nome: ____________________________________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________________________
Código Postal: _______ - ____, _________________________ Tlm: ________________________________________
Tlf (casa): ___________________

Tlf (trabalho): ____________________ N.I.F. ____________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________________
Site: ______________________________________________________________________________________________
Produtos: _________________________________________________________________________________________
Anexos Obrigatórios:
- Empresas / Empresários em nome individual: Declaração de inicio de atividade
TIPOLOGIA DO ESPAÇO PRETENDIDO (valores a pagamento na tabela em anexo às Normas)
SETOR I (comercial, industrial e serviços) – Localização: interior do Pavilhão Multiusos
Stand 3x3 

Stand 6x3 

Stand 9x3 

Stand 12x3 

Stand Silver 

Stand Gold 

Stand Platinium 

SETOR II (automóvel e agrícola) – Localização: exterior do Pavilhão Multiusos
Espaço exterior _______________ m2
SETOR V (artesanato e produtos endógenos) - Localização: exterior do Pavilhão Multiusos
Stand 3x3 

Stand 6x3 

SETOR VII (exposição animal)
Stand 3x3 

Stand 6x3 

SETOR XII (venda ambulante – farturas)
Espaço exterior _______________ m2

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para efeitos de inscrição na FACIT.

 Autorizo/dou o meu consentimento para que esta informação, seja utilizada e esteja disponível no site

da autarquia, boletim municipal, e demais suportes publicitários, assim como, a divulgação da minha
imagem e voz, a realização de filmagens, e efetuarem gravações de som e imagem, durante a FACIT.
Depois de ler as regras constantes nas Normas de Funcionamento da FACIT – Feira Agrícola, Comercial e
Industrial de Tábua, declaro que aceito as mesmas, comprometendo-me a respeitá-las.
Tábua, ___ de __________ de 20___
_______________________________________________________________________
(Assinatura completa)

(a preencher pelos Serviços)

VALORES A PAGAMENTO

SETOR ______ – ________,____ € (PAGO SIM  NÃO )
Nota: Os valores em referência são pagos no ato de inscrição.
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