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XXVII Exposição de Atividades Económicas

Stands tipo 3m x 3m = 9m�

Empresa/Identidade:

Morada:

Localidade:

Telefone:

E-mail:

CAE: NIF:

Responsável:

Produtos a Expor:

Nome de Identificação do Stand:

Código Postal:

Fax: Telemóvel:

2Pavilhão Coberto: Área livre                       m

2Stand Tipo 9 m  (3x3m)

2Stand próprio    m

2mEspaço ao ar livre:

Requisição de Serviços

Tipologia do Stand

Finalidade da participação

b) Esgotos

b) Exposição

ESPAÇO SOLICITADO

Área Livre

Stand próprio

m� pretendidos

m�

 

Reservado aos Serviços

Contacto:

Declaração: 
Declaro ter pleno conhecimento das Normas de Participação na ExpoReg 2019 e aceito-as, ficando assim obrigado(a) ao seu integral 
cumprimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções ali previstas.

Reserva de Espaço
FICHA DE INSCRIÇÃO

Quantidade

Quantidade

a) Águas

a) Venda

c) Tomadas eléctricas adicionais,
    trifásicas com proteção

c) Demonstração

Assinatura do Responsável

Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares) 
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do Município de Reguengos de 
Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado) ou necessário ao exercício de 
funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal em vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
     Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
     Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado.
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