
 

FOLLA DE INSCRICIÓN PARA EXPOSITORES DA FEIRA DO NADAL 2021 
(04 - 08 DE DECEMBRO DO 2021). PRAZA  MAIOR.  

 
DATA LIMITE de INSCRICIÓN: 12 de NOVEMBRO DE 2021 
 
Datos Persoais: 
Nome e Apellidos:_______________________________________________________________ 
D.N.I._________________________________________________________________________ 
Enderezo:______________________________________________________________________ 
Código Postal: ___________Localidade/Provincia: _____________________________________ 
TlF fixo/móbil:_______________________________   Email.:__________________________________________________ 
Sector de Actividade:  ____________________________________________________________________________ 
Produtos a expor:__________________________________________________________________ 
 

Importe de Participación:          75      € 
    
Espazo do expositor: (máximo 4x4 metros, en carpas individuais, por expositor) 
 

Indique a medida do seu taboleiro/mesa e Indicar se vai a ir en L:__________________ 

 
Necesito punto de luz:      SI           NO       Potencia: _____________ 
 
NOME PARA O RÓTULO: __________________________________________  

  
 
Forma de Pagamento: 

□ Efectivo na Tesourería do Concello de Verín (Planta Baixa)  

□ Transferencia Bancaria. Nº conta bancaria:  ES11-2080-3567-6230-4000-1312 (ABANCA) 

 
Para transferencias dende o exterior: (IBAN e BIC) 
IBAN: ES11-2080-3567-6230-4000-1312 (ABANCA)    BIC: CAGLESMMXXX + IBAN 
IMPORTANTE INDICAR NO CONCEPTO:  FEIRA  NADAL 2021 + Nome do participante 
 
IMPORTANTE: ENVIAR O COMPROBANTE DE PAGO (unha vez aceptada a candidatura) a  
asierraa@gmail.com, por sede electrónica (http://verin.sedelectronica.gal) (Instancia Xeral) ou 
fisicamente no Rexistro do Concello de Verín (pranta baixa).  
A INSCRICIÓN SERÁ EFECTIVA UNHA VEZ REALIZADO O PAGAMENTO.  
 
Importante:  
Dacordo cos artigos 5 e 6 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, CONSINTO EXPRESAMENTE que os meus datos de carácter persoal, facilitados 

á Entidade CONCELLO DE VERIN no marco dos Programas de Promoción Económica, sexan incorporados a un ficheiro, inscrito por esa Entidade na AEPD, coa finalidade de xestionar a relación 

cos participantes en accións de promoción económica e realizar un seguimento e control da súa actividade empresarial, e sexan así mesmo cedidos á Consellería de Traballo e Benestar e ao C. E. E. 

I. Galicia S.A. (BIC Galicia) coa mesma finalidade. 
Declaro ter sido informado da posibilidade de exercitar os meus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento mediante escrito, acompañado de copia de documento 

oficial que me identifique, dirixido ao Concello de Verín no enderezo Praza do Concello, s/n 32600 Verín (Ourense). 
 

Información relativa a tratamento e Protección de Datos. (RXPD): 
En cumprimento da normativa de Protección de Datos, e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 

27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais e aos respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD, informámoslle que 

calquera dato recabado por este medio, que Vd. nos proporcióne, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento denominado Xestión Municipal, o 

tratamento dos seus datos farémolo co único fin de xestionar o devandito servizo e únicamente para xestión e trámite do seu expediente. No tratamento dos seus 

datos, aplicaremos a normativa de protección de datos e políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade e  RXPD, si desexa acadar 

máis información do tratamento de datos, o xeito de informar establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo do tratamento de datos 

que pode consultar http://verin.sedelectronica.gal/privacy.0 ou acadar dita información nas dependencias de este Concello, tamén ten dereito a: obter 

confirmación de si estamos tratando os seus datos persoais, a dereito de acceso, a rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, a opoñerse o 

seu tratamento e solicitar a limitación deste, para elo pode dirixir solicitude a este Responsable de Tratamento no seguinte enderezo: Prza. do Concello, 1 VERÍN 

(32600) (Ourense), tamén dirixíndose por vía mail a:secretaria@verin.gal . Ditas solicitudes deberán dirixirse a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao 

dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a  identifique. 
Acepto as condicións de participación no evento                    Data______/ ______/ 2021 
 
Sinatura,                     ____________________________________________________ 
 

mailto:asierraa@gmail.com
http://verin.sedelectronica.gal/


 

 

 
CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN NA FEIRA DO NADAL 2021. 04 - 08 DE DECEMBRO. 
 

− Horario da feira: 12.00 – 22.00 

− Lugar: Praza Maior de Verín 

− Teléfono información: 670929035 (Angeles Sierra) 

− Cota de participación: 75 euros (pagando en efectivo na Tesourería do Concello de Verín ou 

por transferencia bancaria, Nº conta bancaria:  ES11-2080-3567-6230-4000-1312 (ABANCA)) 

− As candidaturas deberán ser formalizadas antes do 12 de novembro de 2021 

− A Folla de Inscrición  e os xustificantes bancarios ou recibís de pago en efectivo 

entregaranse por un dos seguintes medios: 

 

a) No Rexistro do Concello de Verín -no andar baixo da casa consistorial (Praza do Concello s/n), no 

rexistro 

b) Por correo electrónico: asierraa@gmail.com e a adl@verin.gal. Incluír sempre ambos correos 

d) Por Sede Electrónica do Concello de Verín: https://verin.sedelectronica.gal 

 

− A  temática desta feira é de nadal, polo cal os participantes deberán enviar a organización as 

ideas e propostas do seu produto e decoración do seu stand. 

− A organización resérvase o dereito a non incluír as inscricións que non cumpran coa 

temática desta feira 

− E importante que os expositores amosen e se comprometan con produtos ambientados na 

temática de nadal. Elaborando cestas de nadal e embalaxes, luces, envases, envoltorios 

típicos do nadal. Posibilidade de complementar o produto con produtos típicos nesta época. 

A organización está aberta a propostas e ideas que teñan os participantes para os seus stands. 

− Dada a limitación de espazo para expor os produtos, realízase a asignación de posto por orde 

de entrada e temática. Por iso é importante realizar a inscrición e pagamento o antes posible  

− Os participantes traerán os seus taboleiros e mobiliario necesario para expor os seus 

produtos 

− Permítese a degustación de produto de nadal. 

− A decoración de nadal do stand e do mobiliario corre a cargo do expositor. 

− Importante manter a limpeza dentro do stand tal cal se entrega o primeiro día 

− A carga e descarga de mercancía farase dun xeito organizado, sen interromper ao resto de 

expositores, viandantes, resto de coches, etc...Mantendo libre os vaos e aparcamentos. 

Realizándoo antes e despois dos horarios de apertura e peche da feira. 

− Os/As participantes son responsables dos produtos vendidos e da súa calidade e serán 

obrigados a indemnizar a calquera comprador/a que lles vendan produtos sen calidade. 

− A organización non se responsabiliza dos danos ou desaparición de obxectos dos stands 

durante o horario de funcionamento do evento. 

− A reposición de mercadoría, durante o horario de funcionamento do evento, deberá ser 

comunicada a organización para a correspondente autorización. 

− É obrigatoria a presenza dunha persoa mínimo no respectivo stand, 5 minutos antes da hora 

de apertura ata a hora de peche ou ampliación de horario por afluencia de público. 

− O/A participante non pode ceder a calquera título, oneroso ou gratuíto, o seu dereito de 

ocupación do espazo. 

− O participante comprométese a participar durante os cinco días de feira, así como durante 

toda a xornada nos horarios indicados. 

− Calquera incidencia ou suxerencia será posta en coñecemento da organización antes e 

durante a feira. 
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