Regulamento de Participação no Mercado
Última Atualização Janeiro 2018

O Núcleo Criativo do Regueirão organiza o Art & Fleamarket do Anjos70 que
acontece no primeiro ﬁm-de-semana de cada mês, no número 70 do Regueirão dos
Anjos. Cada edição apresenta mais de 100 bancas selecionadas, dando ao público a
oportunidade de conhecer novos trabalhos de artesanato, design de moda, joalharia,
DIY, ilustração, e encontrar peças únicas junto dos colecionadores e vendedores de
vintage. A partir de agora aceitamos também bancas de comida e food trucks.
PROCESSO DE CANDIDATURA
- O formulário de candidatura abre no site (http://anjos70.org/inscricoes/)
entre os dias 10 e 20 de cada mês. A seleção dos participantes é da responsabilidade
da Organização, à qual se reserva o direito de não-admissão. A Organização dá
resposta até ao dia 23.
- O preenchimento da candidatura não assegura a participação no evento.
- Ser Sócio do Núcleo não assegura a participação no evento.
- É recomendada a descrição clara e breve do que pretende trazer ao evento,
com fotograﬁas recentes dos produtos, média de preços, etc., de modo facilitar a
revisão dos pedidos.
RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES
- Os Participantes só podem vender o que propuseram na inscrição.
- É da total responsabilidade de cada Participante possuir tudo o que é
necessário para o exercício da sua atividade legalmente.
- Cada Participante é responsável pelos seus produtos, pela montagem e
desmontagem da sua banca a segurança do seu espaço.
- Cada Participante compromete-se a deixar o seu espaço como o encontrou.
- Participantes que não deixem o seu espaço limpo poderão ser penalizados
em edições seguintes.

RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO
À organização compete:
- estabelecer as regras destinadas a assegurar o bom funcionamento do
evento e tomar as medidas que entender adequadas para a execução das mesmas;
- selecionar os Participantes de modo a não existir concorrência directa;
- indicar o espaço respectivo a cada Participante na sua chegada;
- a divulgação do evento;
- a animação do evento (aceitamos propostas e sugestões de bandas/djs);
- a segurança do espaço, não sendo da responsabilidade da organização
eventuais furtos, roubos ou quaisquer danos.
INFRAÇÕES AO REGULAMENTO
Em caso de infração a este Regulamento, a Organização poderá tomar as
medidas que julgar convenientes, inclusive o cancelamento dos direitos do
Participante, sem que este possa exigir qualquer indemnização ou reembolso das
quantias pagas.
Em caso de infração considerada grave pela Organização e detectada durante
o evento, a Organização poderá ordenar o encerramento do espaço de venda e
mesmo impedir deﬁnitivamente o transgressor de participar em eventos futuros.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Damos prioridade a artistas, novas marcas e designers que fazem os seus
próprios produtos. Em cada evento esperamos ter 50% de bancas habituais, e 50%
de novidades.
TAMANHO DA BANCA
Os espaços são iguais para todos: 2m x 2m.
É possível um espaço ser partilhado por duas pessoas se assim entenderem.
Para garantir oportunidades, não nos é possível ceder 2 espaços à mesma
pessoa.
BANCAS DE COMIDA
As bancas de comida e food trucks não estão autorizadas a vender as
seguintes bebidas: água, café e cerveja.
ACEITAÇÃO DAS NORMAS
A conﬁrmação da participação implica a aceitação de todas as informações
dispostas neste regulamento.

VALORES DE PARTICIPAÇÃO A PARTIR DE JANEIRO 2018

PISO DE BAIXO
SÁBADO
DOMINGO
FIM-DE-SEMANA

30.00€
30.00€
60.00€

PISO DE CIMA
SÁBADO
DOMINGO
FIM-DE-SEMANA

20.00€
20.00€
40.00€

BANCAS DE COMIDA
SÁBADO
DOMINGO
FIM-DE-SEMANA

30.00€
30.00€
50.00€

ARTISTAS (REFERE à exposição e venda de trabalhos originais, serigraﬁas, zines. EXCLUI-SE ARTESANATO)
SÁBADO
10.00€
DOMINGO
10.00€
FIM-DE-SEMANA
20.00€ (C/ oferta de mesa)
EXTRAS
ELETRICIDADE
+5.00€
MESA
+5.00€
MESA E ELETRICIDADE +8.00€
Aos Sócios do Núcleo com as quotas em dia, será feito um desconto de 5.00€.
Para te tornares nosso Sócio, inscreve-te em http://anjos70.org/socios/.
FUNCIONAMENTO
A entrada aos vendedores é pelo portão nº68 pelas 9h15, para montagens.
À chegada é obrigatório fazer o Check-in no piso de baixo. Os lugares são
marcados pela Organização e devem ser respeitados.
O evento arranca às 11h, hora em que abrimos a porta nº70 ao público.
O evento acaba às 19h, e as desmontagens são permitidas até às 20h.
Bancas de ﬁm-de-semana podem ﬁcar montadas de um dia para o outro.

~* AS NOSSAS SUGESTÕES *~
Todos os teus artigos deverão ter o preço visível, e se possível uma etiqueta
com o teu nome/marca.
Procuramos fazer do nosso Mercado um sítio onde é fácil encontrar artigos a
preços justos e competitivos, pelo que apelamos sensibilidade na escolha dos valores
praticados.
Os espaços de venda não são muito grandes para cabermos mais! Tenta
organizar-te - idealmente com 1 mesa e 1 charriot, ou com um máximo de 3 charriots
e 1 mesa pequena.
Uma banca atraente vende mais. Marca a diferença com uma decoração
original. Imprime ﬂyers e cartões da tua marca, serão úteis para as pessoas que
ﬁcaram a pensar naquela peça que não levaram, mas podem voltar a contactar-te.
A Promoção do Mercado está à nossa responsabilidade, seja online ou oﬄine,
mas apelamos que todos os participantes partilhem para chegarmos ao maior
número de pessoas possível!
Temos armazéns e salas disponíveis para alugar, como ateliers ou lojas.
Contacta-nos para saber mais.

ORGANIZAÇÃO
Catarina Querido hello@anjos70.org
Patrícia Assis market@anjos70.org

NCR Núcleo Criativo do Regueirão
Regueirão dos Anjos 68-70
1150-030 Lisboa
Telefone: 215 815 819

