BASES DE PARTICIPACIÓ HAPPY MARKETS:

• La no lectura de les bases no eximeix del compliment de la mateixa, per la qual cosa es recomana la
lectura d'aquestes.
• Tots els articles i productes exposats han de constar en la sol·licitud. L'organització es reserva el dret
de retirar o fer retirar en el transcurs de l'esdeveniment, els productes que no compleixin aquesta
normativa.
• Tots els participants a aquesta trobada es comprometen a complir amb l'horari establert.
• L'organització no es farà responsable dels furts o desperfectes que poguessin patir les parades.
• No s'admetran mercaderies o productes que puguin ocasionar molèsties als expositors o als assistents
a l'acte.
• Hi ha llum a tot el recinte, però es permet als expositors posar llum extra en el seu espai sempre que
siguin bombetes de baix consum. Estan totalment prohibides les estufes i els aparells elèctrics d'alt
consum. Tot expositor haurà de portar un allargament amb regleta de per endollar al seu espai les
seves bombetes o garlandes.
• La no assistència a la fira suposa la pèrdua de la plaça, i per tant no hi haurà cap devolució.
• És molt important no deixar espais buits. En cas de no poder assistir haurà d'informar-se per escrit
a l'organització, com mínim, 10 dies abans de la data establerta de l'esdeveniment. Si no és així,
l'expositor perdrà la seva plaça i la possibilitat de cap tipus de compensació.
Happy Markets es compromet a reservar una nova plaça per la propera edició. En cap cas es podrà
recuperar l'import de la plaça.
• En cas de cancel·lar la fira per inclemències meteorològiques o per causes alienes, l'organització es
reserva el dret de cancel·lar el festival i ajornar la data de l'esdeveniment, no es retornaran les quotes
de participació. La quota quedarà en reserva per a properes edicions dins l'any en curs.
• La cancel·lació es comunicarà als participants a través de Mail, web o xarxes socials amb un mínim de
24 hores prèvies a l'esdeveniment.
• Els participants que enviïn la sol·licitud, ho fan garantint que estan al corrent de les obligacions legals
i fiscals per exercir la seva activitat i eximeixen a l'organització de responsabilitats si no ho estiguessin.
• Els organitzadors es reserva el dret de fer tots els canvis que consideri necessaris, a l'hora de muntar
l'esdeveniment, en benefici del mateix.
• El expositor dona el seu consentiment a l’organització a publicar les fotografies del esdeveniment a les
xarxes socials de Happy Markets.
• Horari de muntatge: a les 8h. A partir de les 10:00h. No es permet entrar a muntar.
A les 11 ha d'estar tot muntat per rebre al públic.
• Happy Markets fa un esforç considerable per difondre i publicitat cada festival a través d'una presència
important en xarxes socials, notificació a milers de seguidors, inclusió d'activitats que atreguin públic,
reserva d'espais en agendes d'esdeveniments i festivals de Barcelona, cartellera cada vegada més
àmplia, notificació a hotels i centres de turisme, etc. És per això pel que H.M. no es fa responsable de
l'afluència de públic al mercat o de les vendes realitzades durant el mateix.

