FIRAGÓS PALAUTORDERA
Durant la Festa Major del Remei, el dissabte 7 d’octubre, ABECAN
Associació de Benestar Caní Palautordera organitza la Primera Fira del
Gos al poble.
Serà de 10 a 20 hores al Parc Pau Casals. En cas de pluja, passarà a
dissabte 11 de novembre, coincidint amb la Fira del Trasto.
Aquesta Fira te la finalitat de ser una trobada d’associacions canines,
protectores, educadors, etòlegs, ensinistradors, veterinaris, botigues
especialitzades, empreses del sector i propietaris de gossos.
Per tant, tothom hi és convidat.
Només cal contactar amb info@abecan.cat
Hi haurà un espai dedicat a les activitats que es faran durant tot el dia,
organitzades pels mateixos expositors. L’horari i durada de les activitats
es consensuarà entre ABECAN i la part interessada.
L’entrada als visitants serà gratuïtai comptarem amb servei de bar
La finalitat de la Fira, fidel als principis d’ABECAN, és promoure la
convivència entre les persones que no tenen mascotes i les que sí,
prioritzant el benestar caní i fomentant la tinència responsable.
Totes les associacions i/o professionals que vulguin assistir-hi, poden
enviar un correu a info@abecan.cat des de on resoldran tots els vostres
dubtes.

NORMATIVA
L’associació adjudicarà les parades
d’inscripcions a info@abecan.cat

segons

ordre

d’arribada

Per poder participar a la Fira cal inscriure’s detallant si es realitzarà
alguna activitat, proporcionant una descripció de la mateixa i
assistència prevista. Les empreses que no facin cap demostració
hauran d’abonar 30€ en concepte d’inscripció, que dóna dret a punt
de llum, i carpa (segons existències).
Disposaran de punt de llum i carpa proporcionada per l’organització.
Mides 3x2 m.(La il·luminació privada de les carpes no està inclosa.)
 Les associacions, protectores i entitats sense ànim de lucre
que ho necessitin
 Les empreses (educadors, ensinistradors ...) que realitzin
demostracions de les seves activitat
 Totes les botigues i professionals de Santa Maria de
Palautordera
No està permesa l’exposició d’animals per a la seva venda, per evitar
la compra compulsiva. Les protectores podran portar un màxim de 5
animals susceptibles d’adopció segons normativa vigent.
Les empreses que venguin els seus productes es comprometen a fer un
descompte simbòlic als socis d’ABECAN Palautordera, que ho
acreditaran amb el carnet corresponent.
És responsabilitat dels expositors mantenir l’espai net i deixar-lo en
perfectes condicions a l’acabar la Fira.
Els participants es comprometen a respectar els
l’organització i mantenir la seva presència durant la Fira.
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