
Município do Bombarral - Gabinete de Apoio à Presidência e aos Órgãos Municipais
Praça do Município, 2540-046 Bombarral

Telf.: 262 609 022 - Fax: 262 609 059 E-mail: celia.pereira@cm-bombarral.pt

FICHA DE INSCRIÇÃO - RESTAURANTE

6 a 11 agosto 2019

Mata Municipal
Bombarral

36º Festival do Vinho Português 

26ª Feira Nacional da Pera Rocha 

Declaro ter tomado conhecimento das normas de participação no 36º Festival do Vinho

Português/26ª Feira Nacional da Pera Rocha e das disposições informativas disponibilizadas 

ao Titular de Dados, relativas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados 

____________________________________________________________________________________________ 
(Assinatura conforme doc. de identificação)  

Data: _________________________________

Autorizo o registo fotográfico e utilização da minha imagem para divulgação promocional 

do evento, a ser publicado em Páginas Web, Redes sociais, Jornais e meios análogos:

 

      SIM           NÃO 

6 a 11 agosto 2019

Mata Municipal
Bombarral

36º Festival do Vinho Português 

26ª Feira Nacional da Pera Rocha 

Nome/Firma:___________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
Morada: _______________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
Responsável/Gerente:__________________________________________________________
 
Código Postal: _________ - _____  Localidade:____________________________________
 
NIF:____________________________________ Tlf.:____________________________________
 
E-Mail:_________________________________________________________________________  

Proposta de valor para exploração do restaurante (expresso em euros, sem incluir o IVA, numérico e por
extenso), preço base de referência é de 2000,00 Euros (sem incluir o IVA):

_________________________________________________________________________________
 
Eu abaixo assinado, declaro sob compromisso de honra conhecer e cumprir as regras de cedência de
exploração do restaurante no 36º Festival do Vinho Português e 26ª Feira Nacional da Pera Rocha,
designadamente:
 
Não será permitida a venda de cerveja nem de outras bebidas alcoólicas, excepto vinho e seus
derivados, obrigatoriamente provenientes do concelho e da região;
 
Em termos de pessoal, este deverá ser em número suficiente para garantir um bom e rápido
atendimento no serviço de mesa e cozinha;
 
Deverá ser dada especial atenção à decoração do restaurante que deverá ser adequada ao teor do
certame e usar louça regional;
 
Respeitar as decisões da organização, no que concerne aos casos omissos.




