
 

 

Condicions i bases per a la ubicació d’un estand al Barata Fashion Market 

1. Es celebrarà els dies 10, 11 i 12 de setembre al Claustre de Sant Bonaventura (Carrer 
Fra Joan Garau 2, Llucmajor) espai a l'aire lliure que tendra un aforament reduït al 50% 
degut a les condicions del Covid-19. 

2. El muntatge es realitzarà el divendres matí de les 8 hores a les 10 hores. És 
imprescindible complir amb els horaris. 

3. Es podrà deixar la paradeta muntada durant els tres dies, ja que es disposa de seguretat 
però a l'estar a l'aire lliure es recomana dur plàstics o teles per cobrir el material, 
l'organització no es responsabilitza del material que hi deixeu. 

4. Una quantitat de 60€ seran necessaris per cada estand per tal de poder participar a 
l'esdeveniment. Aquests doblers equivalen als tres dies que dura l'esdeveniment. 
L'organització posarà a disposició de cada estand un espai de 3x3, una taula i una cadira.  

5. Hi haurà enxufes, però aconsellem que es duguin allargadors i/o lladres. En cap cas es 
podrà enxufar una estufa o similar. 

6. Els participants hauran d'emplenar i signar una fulla de participació abans del dia 8 
d’agost. 

7. Els participants es comprometen a reciclar els residus i respectar l'entorn: no fer malbé 
el mobiliari ni l'espai, mantenir-lo net. 

En cas de que la previsió meteorològica sigui molt dolenta per els dies programats o per 
causa de força major l’organització pot posposar la celebració del Barata Fashion Market 
al proper cap de setmana 17, 18 i 19 de setembre.  
 
Mesures d’higiene i seguretat: 

- Aforament reduït al 50%. Espai a l’aire lliure amb distancia de seguretat entre els 
diferents estands. 

- Control d’accés i gel hidroalcohòlic a disposició del públic. Espai d’entrada i 
sortida diferenciats i itineraris recomanats dins el recinte. 

- Ús de la mascareta (tapant nas i boca) obligatori en tot moment. 
- Reforç de la neteja del recinte.  

 
Política de cancel·lació. 
Si degut a causes alienes a l’organització (de força major o per prohibició per part del 
Govern de la celebració d’aquest tipus d’actes) s’hagués de cancel·lar el Barata Fashion 
Market es procedirà al reembors amb les següents condicions: 

- Reemborsament del 100% si es cancel·la abans del 20 d’agost. 
- Reemborsament del 75% si es cancel·la la mateixa setmana de l’esdeveniment. 

 
Si un participant una vegada realitzat el pagament i confirmada la plaça no pot participar 
al Barata Fashion Market per causes alienes a l’organització no es realitzarà cap 
reemborsament. 
 
Per qualsevol dubte, ens pots escriure a: cata@somriuproduccions.com 


