MOSTRA ASSOCIATIVA
Local| Parque Municipal de Montijo
Data| 29 e 30 de maio 2020
Horário| 29 de maio das 18h00 às 23h00
30 de maio das 10h00 às 23h00
O horário pode sofrer alterações mediante indicação da CMM| Gabinete da Juventude.

PARTICIPAÇÃO
As Associações Juvenis não podem ceder, ou partilhar o espaço que lhe é atribuído com outros
sem o consentimento da CMM| Gabinete da Juventude.
Os stands deverão estar visitáveis durante o funcionamento da Semana da Juventude e
assistidos por representantes das Associações Juvenis; sexta-feira entre as 18h00 e as 23h00,
sábado entre as 10h00 e as 23h00.

INSCRIÇÕES
As Associações Juvenis interessadas em participar na Semana da Juventude com stand,
submeter a ficha de inscrição online devidamente preenchida até ao dia 13 de março de 2020,
através do formulário online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQzdtTsjfx_aBxe0KR9w_qVfGjvG_hEGV_NC7mY
W9Yv8FHyw/viewform?vc=0&c=0&w=1
A CMM| Gabinete da Juventude, poderá indeferir qualquer inscrição se entender que a entidade
em causa não se enquadra nos objetivos da Semana da Juventude.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A localização atribuída às Associações Juvenis, será da responsabilidade da CMM| Gabinete da
Juventude.
Os expositores serão responsáveis pela sua manutenção.
Os stands colocados à disposição incluem:
a) Estruturas de 3x3 metros;
b) 1 mesa e 2 cadeiras;
c) Iluminação e uma tomada monofásica de 220V;
A montagem e decoração do interior dos stands são da responsabilidade dos expositores.
É expressamente proibido a aplicação de materiais que danifiquem os stands.
A limpeza das áreas comuns é da responsabilidade da CMM, a limpeza dos stands é da
responsabilidade do expositor, existindo no recinto contentores onde deverão ser depositados
os resíduos.
É permitida a venda de merchandising da responsabilidade de cada Associação.

MONTAGEM E DESMONTAGEM
O período de montagem dos stands por parte dos expositores funcionará a partir das 14h00
horas do dia 29 de maio até às 17h30 horas.
A desmontagem dos stands deverá ficar concluída no dia 31 maio até as 10h00 horas, podendo
iniciar-se no dia 30 de maio após o encerramento do horário de funcionamento dos stands, sem
prejuízo para o bom funcionamento das atividades que decorrem no recinto até às 02h00.
No final da desmontagem, os stands deverão ser entregues no mesmo estado em que foram
recebidos.
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
A CMM| Gabinete da Juventude, assegurará a vigilância do recinto onde decorre a Semana da
Juventude;
A CMM| Gabinete da Juventude, não se responsabiliza por possíveis danos ou prejuízos
causados por terceiros.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos, serão resolvidos pela CMM| Gabinete da Juventude.

