FICHA
DE

CANDIDATURA
TABERNAS

I – Identificação
1.1 – Designação da associação

Morada completa

1.2 – Responsável pela candidatura

Contacto do
responsável

Telemóvel

E-mail

II – Memória descritiva
A candidatura à exploração de uma Taberna pressupõe a submissão de uma memória descritiva composta pela proposta
escrita de ambientação (decoração do espaço, traje e calçado); pela proposta de ementa completa com ingredientes
e respetivo preçário; e pela identificação detalhada da atividade cultural e recreativa desenvolvida pela associação
nos últimos 2 anos (2017 e 2018), excetuando a participação na Viagem Medieval. As imagens/desenhos complementares
à proposta de ambientação deverão ser enviados em anexo.
2.1 – Proposta escrita de ambientação
Decoração
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Traje e calçado

2.2 – Ementa completa
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2.2 – Ementa completa (continuação)

2.3 – Atividade cultural e recreativa desenvolvida em 2017 e 2018 (excepto VM)
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III – Declaração compromisso
Para os devidos efeitos (nome)
, na qualidade de Presidente
da Associação, declaro que:
a) todas as pessoas a exercer funções na Taberna são membros da Associação;
b) a Associação compromete-se a explorar a Taberna com respeito por todas as regras do Programa de Consulta e Regulamento
de Participação, bem como demais legislação aplicável, nomeadamente em matéria de instalações, equipamentos e
funcionamento;
c) a Associação compromete-se a utilizar exclusivamente a louça da organização e adquirir à mesma os produtos: gás butano,
carvão vegetal, cerveja, sumos sem gás e água mineral.

Data

de

de

Assinatura

Os dados recolhidos serão utilizados para análise exclusiva das candidaturas em questão e unicamente
tratados pelo Júri do processo, dando o candidato, ao entregar a sua candidatura, o seu integral
consentimento para o uso dos mesmos por parte desta entidade para os fins indicados.
Logística
N.º de equipamentos de combustão a utilizar no interior e/ou exterior do estabelecimento
Interior

dimensões

Exterior

dimensões

Nota
O formulário de candidatura, devidamente preenchido, deverá ser impresso e remetido por correio juntamente
com os elementos solicitados no programa de consulta e regulamento de participação:
Imagens/fotos complementares à memória descritiva
Cheques de participação e cheque caução
Declaração de inexistência de dívida à Segurança Social
Declaração de inexistência de dívida às Finanças
Cópia do relatório de contas referente ao ano 2018
Estatutos actualizados da Associação
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