
 
 
 
 
 
 

 

 

PLIEGO FEIRA ARTESANÍA 
O artesán que participe na feira de artesanía da Festa Corsaria que desexe facer uso do espazo 
público os días 16, 17 e 18 de agosto deberá presentar cuberta a solicitude e cumprir as 
normas que se detallan a continuación: 

❖ Copia do DNI. 
❖ Estar dado de alta na Seguridade Social no réxime xeral ou como autónomo. 
❖ Ter o día a carta de artesán. 
❖ Esbozo ou fotografías que amosen as dimensións do espazo solicitado e do posto que 

queira montar. 
 

* Aceptar os seguintes requisitos: 

❖ O responsable da solicitude deberá adaptarse ao espazo asignado. 
❖ Todos os carteis e material deseñado para esta festa, deberán estar redactados en 

galego e adaptados á época. 
❖ Todas as persoas que atendan vestirán traxes adecuados á época histórica da festa. 
❖ A música e a animación deberán ter unha temática corsaria. 
❖ Usaranse depósitos para o lixo acordes coa ambientación da festa (sacos, cestos...) e 

cada local farase responsable de baleiralos nos colectores municipais, así como 
tomarán medidas necesarias para non deixar ao finalizar a festa, restos de materiais, 
lixo, manchas de graxa, aceite ou similares no lugar público que ocuparon. 

❖ A Feira de artesanía celebrarase na Alameda Rosalía de Castro de Marín os días: 
Venres 16 de agosto de 19h a 00h 
Sábado 17 de agosto de 10:30h a 01:00h 
Domingo 18 de agosto de 11h a 18h. 

❖ A montaxe e desmontaxe realizarase unha hora antes e unha hora despois do horario 
estipulado. 

❖ O produto que se venderá no posto deberá ser o solicitado na solicitude do posto, 
podendo ser retirado pola organización se non se cumpren as bases. 

❖ Na feira aceptaranse tres postos do mesmo produto, mantendo preferencia segundo a 
orde de inscrición. 

❖ A adxudicación dos postos e a súa ubicación, será adxudicada pola orde de inscrición 
sen dar preferencia a participación de anos anteriores. 

❖ Para os participantes na feira de artesanía, o metro lineal terá un coste de 20 €, 
debendo ser 3 metros o mínimo de metros solicitados, e 9 metros como máximo. 



 
 
 
 
 
 

 

❖ Para os interesados na venda de produtos de hostalería, terá un custo de 30€ o metro 
cadrado, non existindo un mínimo de metros, pero como máximo 150m. cadrados. 

 
 

❖ O periodo de inscrición na feira de artesanía e hostalería será dende o 04/07 ó 25/07 
❖ A solicitude cuberta deberá ser enviada por correo electrónico a seguinte dirección 

info@festacorsaria.com 
❖ Unha vez aceptada a solicitude de inscrición pola organización, o solicitante terá 72 

horas para facer o pago dos metros concedidos na seguinte conta corrente: 
❖  ES88 / 2080 5143 21 3000050209 (asociación Imaxina), indicando o nome do 

solicitante e metros. 
❖ Os asociados as asociacións empadroadas no Concello de Marín estarán excluídas do 

pago da cuota, debendo demostrar a través do recibo da cuota da asociación o de 
certificado do secretario da asociación que certifique que perecen a asociación citada. 

_____________________________________________________________________________ 

* Os artesáns que desexen facer lume, deberán facelo constar na solicitude.  

* O lume farase no espazo que asigne o CONCELLO en cada caso. 

* ESTA PROHIBIDO FACER LUME BAIXO toldos, instalacións eléctricas ou calquera elemento 
susceptible de arder.  

* O espazo no que se faga o lume, ten que ter as medidas suficientes para impedir calquera 
acceso a este, de toda persoa allea ao cociñado. 

* O lume ten que estar correctamente illado en 3 das 4 caras do mesmo, de xeito que a parte 
exterior impida queimaduras a terceiras persoas. 

* A zona arredor do lume deberá de estar protexido con area ou calquera outro material que o 
protexa de cinzas, graxas,aceites,... co fin de protexer o chan e que permaneza limpo. 

* Os responsables de cada solicitude deberán encargarse de manter a zoa utilizada en perfecto 
estado de uso e limpeza, tanto durante as mesmas, coma unha vez recollidas as instalacións. 

 


