
Enviar até dia 02 de Novembrode 2018
Send until the  2nd  of November 2018

Área modular/ Modular area

(A) Composto por: Paredes brancas; iluminação (projectores, 1 quadro eléctrico monofásico e 1 tomada de 220V); alcatifa de cor; lettering. Espaço chão está incluído.

Nota: Sujeito a rateio.

Tel./ Phone nr. Fax

Local/ Place

Data/ Date – –

Tendo tomado conhecimento do conteúdo do Regulamento de expositores do 37º Concurso Nacional, 
a firma abaixo assinada declara e aceita todas as condições aí descritas e todas as disposições que 
venham a ser ainda incluídas.   

After perusal of the 37º Concurso Nacional  Regulations of exhibitors, the company declares that 
it accepts all conditions there stated and future appendix. 

Assinatura e carimbo/ Signature and stamp

5 , 0 0
+  IVA À TAXA LEGAL EM V IGOR

área de exposição exterior / exterior exhibition area

Numerário/ Cash Cheque nº/ Nº Banco/ Bank

Transferência bancária para/ Bank transfers to:

A inscrição só é efectiva quando acompanhada do respectivo pagamento, no montante de:/ No application will be accepted if not accompanied with the amount of:

Caixa Agrícola NIB / Account nº:            À Ordem de APCRF0045 5280 40180181047 12

Dimensões/ Dimensions Área/ Area Preço por m2/ Price per m2X m m2

Nota: Sujeito a rateio.

Forma de pagamento/ Payment

According to the received Regulation Terms, the company above mentioned will participate in this exhibition following the below described conditions:

Lettering

E-mailNome para contacto/ Contact Name

Tlm./ Mobile

País/ Country

Apartado/ P.O.Box Cód. Postal/ Zip Code Localid./ City Area

Nº Contribuinte/ VAT nr.CAE/ Business Activity

Morada/ Adress

Nome do Expositor/ Company Name

área de exposição interior / interior exhibition area

+  IVA À TAXA LEGAL EM V IGOR

4 0 0 , 0 0 Preço por módulo
Charge/module

Nº de stands c/ decoração tipo (A)
(mód. 3x3   9m2)
Stand with furniture nr. (A)
(3x3 m modules)

Sector 1
Stands de 1 a 7

Stands de 8 a 40
Sector 2

Preencher com letras maiúsculas, utilizando cada espaço de cor 
para uma só letra, e deixando um espaço entre palavras.
Fill with capital letters using each color space for single letters and 
leaving one space between words.

application form
REGISTO DE ENTRADA

SÓ PARA USO DA ORGANIZAÇÃO
SERVICES ONLY

Nº                   Sect.

Data              /              /

Rub.:

organização

Área modular/ Modular area

(A) Composto por: Paredes brancas; iluminação (projectores, 1 quadro eléctrico monofásico e 1 tomada de 220V); alcatifa de cor; lettering. Espaço chão está incluído.

Nota: Sujeito a rateio.

According to the received Regulation Terms, the company above mentioned will participate in this exhibition following the below described conditions:

área de exposição interior / interior exhibition area

+  IVA À TAXA LEGAL EM V IGOR

3 0 0 , 0 0 Preço por módulo
Charge/module

Nº de stands c/ decoração tipo (A)
(mód. 3x3   9m2)
Stand with furniture nr. (A)
(3x3 m modules)

organização

37º
Concurso
Nacional

Holstein Frísia

Raça



Concurso Nacional - Regulamento Expositores

1.Organização
A organização e a gestão do Concurso Nacional competem 
à APCRF – Associação Portuguesa dos Criadores da Raça 
Holstein Frísia e à Agros – União de Cooperativas dos produ-
tores de leite de Entre Douro, Minho e Trás-os-Montes, 
UCRL. 

2. Local e formas de exposição
O Concurso Nacional 2018 realiza-se de 16 a 18 de novem-
bro de 2018 no Espaço Empresarial Agros e os participan-
tes dispõem das seguintes modalidades de exposição:
a) Pavilhão de exposição que será dividido em módulos de 
3x3m contíguos, sendo a montagem e decoração dos 
stands da responsabilidade dos expositores; 
b) Área exterior. 

3. Admissão e inscrições
1. São admitidos como expositores as entidades singulares 
ou coletivas nacionais ou estrangeiras, cuja atividade e/ou 
produtos que pretendam expor se enquadrem nos objetivos 
do certame. 
2. O boletim de inscrição no Concurso Nacional 2018 será 
fornecido pela organização e deverá ser preenchido e 
entregue ou enviado para a APCRF – Associação Portu-
guesa dos Criadores da Raça Holstein Frísia, Av. Egas 
Moniz, nº 6 – 2º,  2135-232 Samora Correia ou para o 
e-mail celiavalerio@apcrf.pt , até ao dia 2 de Novembro de 
2018. 
3. O boletim de inscrição, devidamente preenchido, deverá ser 
acompanhado de um depósito de garantia no valor de €125,00, 
pago em cheque à ordem da APCRF ou por transferência 
bancária através do NIB 0045 5280 40180181047 12/Caixa 
Agrícola. 
4. Aceite a inscrição, o expositor será notificado e, simulta-
neamente, informado de qual a área que ocupará e respeti-
va localização, devendo pagar o valor da inscrição antes 
do início da montagem. 
5. O não cumprimento do disposto no número anterior 
implica o cancelamento da inscrição e a não restituição do 
depósito de garantia. 
6. Os trabalhos de montagem só serão permitidos mediante 
a apresentação de credencial comprovativa do pagamento 
da totalidade do valor da inscrição.
7. Cabe à organização selecionar quais os expositores que 
poderão participar no Concurso Nacional, reservando-se o 
direito de recusar inscrições. 

4. Obrigações dos expositores
Constituem deveres dos expositores: 
a)Proceder à instalação elétrica e decoração dos respetivos 
stands; 
b)Montar o material e expor os produtos; 
c)Zelar pela limpeza do espaço ocupado e pela segurança 
dos artigos expostos; 
d)Não sublocar ou ceder por qualquer modo, no todo ou 
parte, os espaços atribuídos, sem que para tal haja prévia 
autorização da organização; 
e)Manter os stands e os materiais expostos durante o 
período de exposição;

 f)Instalar completamente, até à véspera do dia da inaugu-
ração, todo o material de exposição, sendo o horário de 
montagem das 09:00hrs às 20:00hrs nos dias 15 e 16 de 
Novembro 2018 e o de desmontagem nos dias 19 Novem-
bro 2018 entre as 09:00hrs e as 20:00hrs; 
g)Utilizar para abastecimento dos stands apenas o período 
para tal estipulado, que é das 08:00hrs às 10:00hrs todos 
os dias; 
h)Expor, utilizar e/ou publicitar apenas artigos, produtos ou 
materiais que se enquadrem nos objetivos do certame; 
i)Respeitar os horários. 

5. Horário de funcionamento  
A abertura ao público será nos dias 17 e 18 de Novembro 
de 2018 das 10:00hrs às 23:00hrs. 

6. Disposições diversas
1. O seguro de pessoas e materiais será da conta do respe-
tivo expositor. 
2. A organização não se responsabiliza por eventuais 
prejuízos que possam ser causados aos expositores, ao 
pessoal e aos materiais expostos. 
3. O expositor subordina-se a todas as normas deste regu-
lamento a partir do ato da inscrição. 
4. Compete à organização a limpeza dos espaços livres do 
recinto da exposição, bem como manter um serviço próprio 
de vigilância, designadamente durante o período noturno 
após o encerramento. 
5. A distribuição e localização dos stands é da exclusiva 
competência da organização.
 6. A publicidade sonora e figurativa no recinto da exposição 
constituem exclusivo da organização, não sendo permitidas 
instalações sonoras particulares. 
7. Os expositores devem limitar a propaganda figurativa 
dos seus produtos aos espaços que ocupam.

7. Regime sancionatório 
Todas as infrações aos deveres do expositor serão analisa-
das pela organização e poderão ser sujeitas à aplicação 
de coima. 

8. Casos omissos 
As lacunas do presente regulamento serão resolvidas nos 
termos da legislação. 

9. Entradas 
As entradas são gratuitas todos os dias do certame.

10. Preçário
 1. Área de exposição interior
 1.1. Setor 1: Módulo 3x3 (9m2) - € 400.00 (Inclui paredes 
lisas, iluminação monofásica, lettering e alcatifa de cor. 
Espaço chão incluído). 
1.2. Setor 2: Módulo 3x3 (9m2) - € 300.00 (Inclui paredes 
lisas, iluminação monofásica, lettering e alcatifa de cor. 
Espaço chão incluído). 
2. Área de exposição exterior – € 5,00/m2

Nota: A todos os preços acresce o IVA à taxa em vigor.


