Dias Templários de Castelo Branco - “Viver a História - (Re)criar a História”
11, 12, 13 e 14 de maio de 2017

Ficha de Pré-Inscrição
Nome/Identificação: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Código e atividade económica: _________________________________________ NIF:__________________________
Morada completa: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Contacto telefónico: _____________________________E-mail: ____________________________________________
NIB para devolução da Caução: _______________________________________________________________________
Assinale com x a categoria a que se candidata:
Artesãos: todos os que promovam a venda de produtos /materiais de produção própria e de forma artesanal 
Artificies: todos os artesãos que se enquadrem em ofícios medievais e que recriem o ofício medieval durante o evento;
Mercadores: todas as entidades singulares ou coletivas que promovam a venda de produtos /materiais enquadrados na Época Medieval e
que possam ou não ser produzidos pelos próprios;

Regatões / Tavernas - todos os que promovam o pequeno comércio de bens alimentares de abastecimento diário:
Quais os produtos/serviços que vende/presta: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Qual o tipo de stand que pretende utilizar?
1.

Tenda medieval própria | Dimensões: Comprimento_______ x Largura _______ x Altura _______ (estas medidas
devem indicar o espaço que cada comerciante necessita)

2.

Stand artesanato (1.50 x 0.70 m) cedido pela organização

Necessita de ponto de luz? Sim

Não

Necessita de Ponto de água? Sim

Se, sim indicar tipo __________________________________________

Não

Importante: A ficha de inscrição só será validada após receção pela ACICB do valor da caução

Quadro a Preencher pela Organização:
Caução no montante de ________,____ euros recebida em:
Numerário em ____/____/______

Transferência Bancária em ____/____/______

Cheque n.º _________________ do Banco _________________ datado a ____/____/_______
Conferido por: __________________________________
Para os devidos efeitos, declaro o que me comprometo a explorar o espaço que me venha a ser atribuído no Mercado
Medieval de Castelo Branco – Viagem na História Medieval, cumprindo o respetivo regulamento.
Data _____/_______/2017

Assinatura: ___________________________________________
Contactos
ACICB – Rua Senhora da Piedade, Lote 4-A-1º, 6000-279 Castelo Branco
Telefone 272 329 802 | Telemóvel: 967 949 263/910 286 598 | E-mail acicb@acicb.pt

