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INFORMACIÓ PRÀCTICA A EXPOSITORS PEL DELTA BIRDING FESTIVAL
ORGANITZACIÓ
L'organització d'aquesta fira comercial del DELTA BIRDING FESTIVAL correspon a ORYX, FUNDACIÓ
CATALUNYA – LA PEDRERA I INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA. A efectes de facturació l'organització del
DELTA BIRDING FESTIVAL delega en EQUIP BARCELONA 92 S.L. aquesta funció.
DATA, LLOC I HORARI
La fira comercial del DELTA BIRDING FESTIVAL tindrà lloc en el mes de setembre del 2022, entre els dies
23 i 25 en el recinte MÓNNATURA DELTA a:
Carretera del Poblenou a ses Salines, s/n (E 00º 44' 22,92'' / N 40º 38' 39,84'')
43870 Amposta / T. 977 053 801 / info@monnaturadelta.com
Horari:
Divendres 23 de 16:00 a 20:30
Dissabte 24 de 9:30 a 20:30 (ininterrompudament)
Diumenge 25 de 9:30 a 15:00.
Els expositors podran accedir als seus estands fins a mitja hora abans i mitja hora després de l’horari de
tancament.

SERVEIS A L’EXPOSITOR
L'adjudicació de l’estand a una empresa inclou els següents serveis:
- Utilització de l'espai durant el temps d'exposició, muntatge i desmuntatge.
- El servei general de neteja de les àrees comunes.
- El servei permanent de vigilància general.
- El lliurament d'acreditacions per a expositors i personal de l’estand.
- La utilització dels serveis generals disponibles.
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ENVIAMENT DE MERCADERIES
A partir del dilluns 19/09 es podran recepcionar i emmagatzemar les mercaderies que es vulguin trametre
mitjançant missatgers o transportistes. La recollida per contra es podrà fer els dies 25/09 i 26/09.
És imprescindible identificar cada paquet amb el número d’estand facilitat per l’organització (consultable
a la web) i el nom de l’expositor. És molt recomanable indicar a cada paquet el total de paquets enviats
(per exemple: 1/3 Estand nº 11 OPTICRON, 2/3 Estand nº 11 OPTICRON, 3/3 Estand nº 11 OPTICRON).
Els paquets s’han de trametre a l’adreça següent:
MónNatura Delta de l'Ebre
Carretera del Poblenou a les Salines, s/n
43870 Amposta
T. 977 053 801 / info@monnaturadelta.com / Persona de contacte: JOSEP CULVI
ACREDITACIONS I PASSI D’APARCAMENT
En arribar, l’expositor s’adreçarà a la recepció de l’equipament sol·licitant el kit de benvinguda i les
acreditacions corresponents. El personal de l’organització acompanyarà als expositors fins l’estand
corresponent.
Els vehicles dels expositors (màxim 1 per expositor) tenen disponible una plaça reservada a un dels
pàrquings. Es facilitarà l’acreditació pel cotxe corresponent dintre del pack de benvinguda.
MUNTATGE DELS ESTANDS
L’horari de muntatge dels estands és dijous 22/09 de 16.00 a 20.30 i divendres 23/09 de 09.00 a 14.00
Tots els estands hauran d'estar muntats abans de les 15:00 del dia 23 de setembre de 2022.
Es podrà accedir amb vehicle a la zona de l’estand per poder realitzar la descàrrega de material fins a les
12 hores del divendres 23 de setembre.
No es permetrà l’accés amb vehicles a la zona d’exposició durant la fira, ni pel matí ni per la nit, sense
autorització prèvia de l’organització.
L'organització podrà disposar dels estands o espais que no hagin estat ocupats i decorats en aquest
termini. En aquest cas, es considerarà que l'expositor ha renunciat a la seva participació i serà deutor de
l'import del lloguer, de l'import dels serveis ja subministrats i dels treballs ja executats al seu càrrec.
ACTUACIÓ DURANT LA FIRA
Els expositors s'obliguen a mantenir el seu estand obert i atès durant l'horari oficial del DELTA BIRDING
FESTIVAL
L'expositor serà responsable del seu estand i del material exposat durant tota la durada de la jornada fins
a l'hora del tancament de la fira comercial.
L'expositor es compromet a mantenir net l’estand i en òptimes condicions en tots els aspectes.
L'expositor es compromet a no efectuar publicitat, crides o posar música en volum alt que puguin
pertorbar als visitants i resta d'expositors de la fira.
L'expositor es compromet a no efectuar neteges ni col·locació de mercaderies durant les hores d'obertura.
MERCADERIES EXPOSADES
Queda prohibit exposar aquells articles que per la seva naturalesa puguin presentar un perill per al públic
o una molèstia pels altres expositors. Els embalatges de les mercaderies no podran romandre en el recinte
firal durant la fira. En cas que així ho exigeixin els productes que s'ofereixin, tenir en el seu poder el registre
sanitari dels mateixos i /o el carnet de manipulador d'aliments en vigor.
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DESMUNTATGE DELS ESTANDS.
El desmuntatge de l’estand es podrà iniciar a partir de les 15:00 del diumenge 25 de setembre, permetent
l’accés amb vehicle per recollir mercaderies a partir d’aquella hora.
No es permetrà abandonar i retirar mercaderia o material d'exposició abans del tancament oficial de la
fira. L'organització no serà responsable dels danys o pèrdues de materials exposats durant els treballs de
muntatge, desmuntatge dels estands, a tals efectes cada expositor haurà de vetllar pels interessos dels
seus estands durant aquestes tasques.
DANYS CAUSATS A INSTAL·LACIONS
En acabar l'exposició, l’estand, així com el material i mobiliari llogat, han de quedar en les mateixes
condicions en què es va lliurar. Tots els danys causats per l'expositor al recinte de celebració i les seves
instal·lacions seran reparats a càrrec de l'expositor.
EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
L'organització no és responsable dels danys que poguessin ser ocasionats als expositors, el seu personal i
els seus materials en el recinte de l'exposició. Tampoc es responsabilitza dels possibles danys causats als
visitants per mecanismes o materials exposats.
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