
ART & FLEAMARKET ANJOS70 REGULAMENTO

Candidaturas e Seleção

● As Candidaturas decorrem em formato formulário no site anjos70.org.

● Para saber as datas exactas de abertura e fecho das inscrições de cada edição, os interessados podem

receber um aviso na sua caixa de e-mail (aqui) ou ficar atentos aos anúncios nas stories do Instagram.

● A Candidatura não garante a Participação e não funciona por ordem cronológica.

● À Organização cabe a decisão de fazer a Seleção dos Participantes que achar adequada ao

evento, dando preferência a pequenas marcas e artistas locais, e prioridade aos projectos mais

sustentáveis, com artigos dentro das categorias: Vintage e Segunda Mão; Design de Moda;

Arte & Artesanato. Aceitamos Bancas de Comida, excluindo-se Food Trucks; com prioridade a

conceitos Vegetarianos e Vegan.

● Será enviado um e-mail a todos os Selecionados com as instruções de pagamento.

Condições de Participação

ÁREA SÁBADO DOMINGO FIM-DE-SEMANA

PISO CIMA 20.00€ 20.00€ 35.00€

PISO BAIXO 35.00€ 35.00€ 65.00€

TABERNA 25.00€ 25.00€ 45.00€

Os espaços têm a dimensão de 2m x 1.5m. Os valores mencionados incluem IVA.

Os Participantes devem trazer todo o material de exposição, sendo que a Organização pode

alugar Mesa (+5.00€) e Charriot (+5.00€) conforme disponibilidade. Este pedido deve ser

logo feito no formulário de inscrição.

Como escolher o meu lugar?

PISO CIMA Artistas, artesanato e criações próprias…

PISO BAIXO Vendedores profissionais, vintage, segunda mão…

TABERNA Artistas, artesanato, consumíveis, comidas…

http://anjos70.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvJ_ycqRAzZ5btzs5ajaaweg9_mmEj3z_782Tru7Jwr_CuJA/viewform


Temos a possibilidade de um desconto de 5.00€ por dia para oferecer a Artistas que

participam pela primeira vez. Procura essa opção no formulário!
Apenas para Artistas em suporte de papel (pintura, serigrafia, fotografia etc.) Exclui-se merchandising.

Horários e Montagem

A entrada aos Participantes é feita pelo portão nº68 do Regueirão dos Anjos, até às 11:00.

O Check-in é sempre efectuado com um membro da Organização, pois existe um

mapeamento prévio dos lugares, sendo que estes não são atribuídos por ordem de

chegada.

● Montagens das 9:30 às 11:00

● Evento das 11:00 às 19:00

● Desmontagens das 19:00 até às 20:00

Outras Informações

● Todos os Participantes devem possuir os documentos e licenciamentos legais necessários

à sua actividade no evento.

● À Organização compete a divulgação do evento através dos meios de comunicação e

marketing que achar apropriados.

● Por favor não estacionar nos lugares dos residentes, devem procurar lugar nas ruas

adjacentes.

● O Evento tem um Bar de apoio com comes e bebes.

Devoluções e Desistências

● Em caso de cancelamento do evento por parte da Organização, o que poderá acontecer

por razões de força maior, as inscrições pagas receberão a devolução total.



● Em caso de cancelamento por parte do Participante, a Organização não faz devoluções

dos montantes pagos.

● O valor da Participação pode ser transferido para uma edição seguinte se o aviso à

Organização for efectuado com mais de 72 horas de antecedência. Tudo deve ficar

esclarecido através de e-mail com a Organização.

ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 30 DE DEZEMBRO 2022


