REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
OLIVA BAZAR DE NATAL
1. EVENTO
O OLIVA Bazar é um evento dedicado ao design e aos criadores portugueses, reunindo marcas nas áreas do
Design de Produto, Moda, Jóias de Autor, Design de Interiores, Brinquedos, Biocosmética, Gourmet. O Bazar
tem como objetivo apoiar e estimular novos negócios e novas ideias com manifesta capacidade criativa e
inovadora, que gerem valor acrescentado no mercado e que promovam a empregabilidade.
2. ORGANIZAÇÃO
OLIVA Bazar é organizado pela Oliva Creative Factory, Rua da Fundição, 240, 3700-119 S. João da Madeira.
Os membros da organização do Bazar estarão devidamente identificados no evento.
3. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES
Os participantes do OLIVA Bazar têm a obrigatoriedade de possuir todos os documentos, obter os
licenciamentos e respeitar todos os procedimentos legais necessários à atividade no evento.
Não poderá ser imputada à Oliva Creative Factory qualquer responsabilidade sobre a atividade de cada
participante. Qualquer dano que possa advir ao participante, ao seu pessoal e artigos expostos, seja qual for
a sua natureza, são da inteira responsabilidade do participante.
Comportamentos que ponham em causa as boas normas de conduta serão motivo de exclusão de
participação.
O participante é responsável pelos danos que possa vir a causar no espaço que ocupa.
É da inteira responsabilidade do participante a segurança e vigilância do seu próprio espaço e respetivos
produtos.
4. CANDIDATURAS
À participação no Bazar podem candidatar-se jovens criadores, cuja atitude arrojada, contemporânea e
inteligente, permite transformar talento em valor económico.
Devem preencher o formulário de candidatura e enviar fotografias dos produtos, para apreciação.
A candidatura deverá ser enviada, até ao dia 30 de Novembro, para olivacreativefactory@cm-sjm.pt sendo
avaliada pela organização, num prazo de 5 dias úteis.
A organização reserva o direito de não-admissão caso os produtos/projeto não correspondam ao âmbito
Bazar.
A inscrição de participação no OLIVA Bazar não confere direito, nem obrigação de participação em edições
seguintes.
As inscrições aprovadas serão confirmadas por e-mail.
A participação é gratuita.
5. LOCALIZAÇÃO
O Bazar de Natal terá lugar na Sala dos Fornos da Oliva Creative Factory.
6. ESPAÇO
Os espaços serão atribuídos de acordo com as áreas pré-definidas pela organização.
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O criador terá acesso a um espaço de cerca de 2x2m, incluíndo um balcão com 1,00mx1,00mx0,70cm e
acesso a ponto de energia.
7. DATAS E HORÁRIOS
O Bazar de Natal será realizado no dia 8 de dezembro 2018.
Abertura: 10h30
Encerramento: 19h00
Montagens: das 09h00 às 10h00
Desmontagens: das 19h00 às 20h00
8. MONTAGEM/DESMONTAGEM
Todas as bancas deverão estar montadas à hora de abertura do Bazar. A desmontagem deverá ocorrer
dentro dos horários definidos.
Cada participante é responsável por montar a sua banca no espaço reservado ao evento.
À hora de abertura do Bazar, a Alameda deverá estar desimpedida de viaturas dos participantes.
9. DIVULGAÇÃO
A Oliva Creative Factory divulgará o Bazar nos meios de comunicação e suportes que entender apropriados.
A Oliva Creative Factory reserva-se no direito de fotografar os espaços e produtos expostos com vista a
divulgação e arquivo da instituição.
Os participantes deverão colaborar na divulgação da sua participação no Bazar.
10. CANCELAMENTOS
Em caso de cancelamento, por questões climáticas ou motivos de força maior, a Oliva Creative Factory
assume que as inscrições confirmadas serão válidas para a edição seguinte do Bazar.
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não existe caixa Multibanco na Oliva Creative Factory. As caixas mais próximas ficam a 100m (Continente e
Minipreço).
Os participantes podem trazer terminais de pagamento Visa e Multibanco próprios.
A Oliva Creative Factory dispõe de um parque de estacionamento gratuito.
É proibido estacionar na Alameda.
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
OLIVA BAZAR DE NATAL
Nome:

Contato e-mail:
Contato telefónico:
Nome do Projeto:
Redes sociais / página web do projeto:

Descrição do projeto:

Descrição dos produtos:

Motivação para integrar o Bazar:

Nº de fotografias anexas ao formulário:
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