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18 a 26 de outubro | Armazém Regimental

EXPOSIÇÃO DE COLECIONISMO
28 de outubro | Armazém Regimental

ENCONTRO DE TROCAS
DIA 28-10-2017
8h00 - Receção aos participantes, entrega de
placas de identificação e distribuição de mesas
9h00 - Abertura oficial do Encontro
10h30 - Entrega da 1ª. Série de Pacotes de Açucar
13h00 - 14h30 - Almoço Livre (O local encerra)
17h00 - Entrega da 2ª. Série de Pacotes de Açucar
18h00 - Entrega de Diplomas, Lembranças e 3ª Série
19h30 - Encerramento

FREGUESIA DE SÃO GONÇALO
DE LAGOS

EXPOSIÇÃO DE
COLECIONISMO
10h00 às 12h00
15h00 às 19h30

ASSOCIAÇÃO DE
FILATELIA E NUMISMÁTICA
GIL EANES

APOIOS:

III

ASSOCIAÇÃO DE
FILATELIA E NUMISMÁTICA
GIL EANES

28 de outubro de 2017
Armazém Regimental
de Lagos
(Praça do Infante)

Organização:
Agradecemos que os Boletins de Inscrição sejam
enviados até ao dia 16 de outubro de 2017 para:
Rua das Juntas de Freguesia, Lote 12—R/C
8600-706 Lagos
E-mail: geral@jfsgoncalolagos.pt

FREGUESIA DE SÃO GONÇALO
DE LAGOS

- No local será cedido o espaço com uma mesa de 0,90m por
0,80m, para o material em exposição;
- A organização não se responsabiliza por possíveis danos,
furtos ou prejuízos que possam ser causados por terceiros (o
local terá vigilância na hora do almoço, mas não encerrando
para o mesmo).

Inscrições
- A inscrição é feita através de ficha que se envia anexa ao
presente Regulamento, a qual deverá ser entregue,
devidamente preenchida até ao dia 16/10/2017, sendo o valor
da inscrição de 5,00€;
- Inscrições feita a partir do dia 16/10 estão sujeitas ao espaço
disponível, podendo não receber lembranças por falta das
mesmas;
- As inscrições serão limitadas ao espaço disponível para a
realização do Encontro;
- A cada inscrição corresponde apenas uma mesa;
- A ficha de inscrição poderá ser fotocopiada.
- São permitidas trocas e vendas.

Critérios de Apreciação e Avaliação
- A seleção das inscrições será feita pela data de receção;
- Os prémios de presença só serão entregues aos participantes
que permaneçam desde o início até ao encerramento do
Encontro. As exceções serão tratadas e definidas pela
organização;
- A organização é livre de recusar as inscrições que entenda não
se ajustarem ao carácter do Encontro, ou que por qualquer
motivo sejam consideradas inconvenientes.

- A decoração, limpeza e segurança do espaço durante todo o
Encontro. É da responsabilidade de casa colecionador;
- É proibido expor materiais fora dos respetivos espaços, assim
como qualquer tipo de publicidade, sem autorização da
organização;
- Os participantes selecionados não poderão ceder a qualquer
título, o seu direito de espaço;
- O envio ou entrega da Ficha de inscrição implica a aceitação
de todas as cláusulas deste Regulamento.

Disposições Finais
- A organização declina qualquer responsabilidade perante o
incumprimento das Normas constantes no presente
Regulamento;
- O incumprimento do horário estabelecido, o abandono prévio
do que o programado, por motivo injustificado ou qualquer
outra infração do presente Regulamento impede o participante
de participar no ano seguinte, reservando-se a organização ao
direito de suspender de imediato, a sua presença no Encontro
em curso;
- Os casos omissos serão resolvidos pela organização.

PROGRAMA
DIA 28-10-2017
8h00 - Receção aos participantes, entrega de
placas de identificação e distribuição de mesas
9h00 - Abertura oficial do Encontro
10h30 - Entrega da 1ª. Série de Pacotes de Açucar
13h00 - 14h30 - Almoço Livre (O local encerra)
17h00 - Entrega da 2ª. Série de Pacotes de Açucar
18h00 - Entrega de Diplomas, Lembranças e 3ª Série
19h30 - Encerramento

Pagamento apenas aceite por transferência bancária para o NIB: PT 50 0045 7191 40009344003 51
Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve

Condições
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