Inscrição _ FEIRA DO LIVRO DO PORTO 2018
As inscrições t er minam dia 6 de julho de 2018

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1 Denominação Social:
1.2 NIF:
1.3 Morada (incluir código postal):
1.4 Telefone / Telemóvel:
1.5 Email:
1.6 Responsável perante a organização:
1.7 Identificação a constar no pavilhão e catálogo (até 30 caracteres maiúsculos):
1.8 Chancelas e selos editoriais que vai representar:

2. MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Pavilhão

Construção com 9m2, abertura frontal, estrado, quadro disjuntor com

tomada e focos de luz, estantes na retaguarda e um balcão incorporado.

2.2 Pavilhão (quantidade/dimensões)

Assinale com X

1 pavilhão, aprx. 9 m2 – 500€ + IVA
2 pavilhões, aprx. 18 m2 – 1.000€ + IVA
3 pavilhões, aprx. 27 m2 – 1.500€ + IVA
4 pavilhões, aprx. 36 m2 – 2.000€ + IVA

3. PAGAMENTO
Para validar a inscrição deve apresentar comprovativo do pagamento, enviando a respetiva
digitalização para feiradolivro@portolazer.pt e feiradolivro@cm-porto.pt.

3.1 Prestações de pagamento
a) 100% no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data de receção da confirmação da
inscrição; ou
b) 50% no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data de receção da confirmação da
inscrição e 50% até 14 de setembro; caso opte por esta modalidade de pagamento, deverá
entregar, no momento da realização do pagamento dos primeiros 50%, um cheque-caução que
garanta o pagamento dos restantes 50%.

3.2 Formas de Pagamento
O pagamento poderá ser feito:
•

Por depósito ou transferência bancária para o NIB 0046 0109 00600185337 03,

pertencente à Porto Lazer E.M.
•

Ou através de cheque emitido à ordem de Porto Lazer E. M., enviado por correio para a

morada Rua Bartolomeu Velho, 648, 4150-124 Porto ou entregue presencialmente nas
mesmas instalações.

OBSERVAÇÕES:

Envio / entrega da inscrição


via email: feiradolivro@cm-porto.pt;



por correio, para a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Rua de Entrequintas, 328, 4015239 Porto ou entregue presencialmente nas mesmas instalações.



Informações: Tel. 226081000 / 936781670

Declaro sob compromisso de honra cumprir as disposições da legislação do setor,
nomeadamente, a Lei do Preço Fixo do Livro (Decreto-Lei nº 176/96 de 21 de setembro
alterado pelo Decreto-Lei nº 216/2000, de 2 de setembro e pelo Decreto-Lei nº 196/2015,
de 16 de setembro) e o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

__________________________________________________ (assinatura do responsável)
___ /___ / 2018 (data)
Declaro que todos os dados fornecidos são verdadeiros e que li e aceito as presentes Termos
e Condições de participação na Feira do Livro do Porto.
Declaro que aceito que todas as notificações no âmbito da presente inscrição sejam
efetuadas para o endereço de correio eletrónico supracitado.
Declaro que tenho conhecimento de que a Porto Lazer utiliza os dados pessoais recolhidos
para a finalidade de inscrição na Feira do Livro do Porto. E que os dados pessoais serão
conservados pelo período máximo de 1 ano.
Declaro que autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para receber a publicitação de
eventos promovidos pela Porto Lazer e que posso a todo o tempo retirar o meu
consentimento através de feiradolivro@portolazer.pt e feiradolivro@cm-porto.pt.
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município do Porto, envie um email para
rgdp@cm-porto.pt

