
INSCRIPCIÓ AL MERCAT DE SEGONA MÀ 

FUNCIONAMENT DEL MERCAT

• Pot participar qualsevol persona que vulgui vendre un objecte de segona mà que estigui en bon estat.
• Es podran vendre objectes de segona mà que estiguin en bon estat.
• Es facilitaran taules a qui participi sense cap cost. Hi haurà un màxim de dues taules per persona.
• Horaris: a les 830 h muntatge i a les 14 h desmuntatge.
• L'aforament és limitat. Inscripció per ordre d’arribada. Prioritat persones residents al municipi.
• En cas de no poder assistir-hi, es prega avisar amb antelació. En cas contrari, no es podrà participar en

properes edicions del mercat.

Les dades consignades en aquest document resten incorporades a un fitxer automatitzat de les AMPA organitzadores de l’activitat. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni 
comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets i decisions individuals automatitzades d‘accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament i portabilitat de les dades, d'acord amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament General de Protecció de 
dades UE 2016/679.

TelèfonNom de la persona participant

Correu electrònic

Població

Article o activitat que ofereix

Nombre de taules sol·licitades Una Dues



Vols vendre algun objecte (joguines, roba, llibres...) que ja no utilitzes i
que podria ser útil a alguna altra persona?
 

Diumenge 2 de juny
de 9 a 14 h

a la plaça de Pau Picasso

Emplena el revers
d’aquesta butlleta i lliura-la

  fins al dimecres 29 de maig de
2019 a l'AMPA de la teva escola o

al departament d’Educació 
(de 9 a 14 h al C/La Pau, 10.

935687004
educacio@montornes.cat)

Cost: gratuït

Organitza:     AMPA Mogent                       Col·labora:      
       AMPA Lledoner
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