FEIRA DA TROCA
Regulamento
Um evento para troca de livros, roupa e brinquedos entre a comunidade de modo a promover a
economia circular e um estilo de vida mais sustentável.
LOCAL: Capela da Praia da Tocha
DATA: 13 de agosto
HORÁRIO: 10h-18h
REGULAMENTO GERAL:
·

Serão admitidos para troca 3 categorias de artigos: livros, brinquedos e roupa;

·

Os artigos terão que se encontrar num bom estado de conservação de modo a serem
admitidos no Feira da Troca. A organização reserva-se ao direito que não admitir artigos
que não cumpram tal requisito;

·

Serão admitidos até 10 artigos por pessoa dentro das 3 categorias;

·

Não é permitida a compra de artigos dispostos na Feira da Troca;

·

Aquando da inscrição de um artigo para a sua admissão na Feira da Troca, ser-lhe-á
entregue um vale que lhe permitirá trazer um artigo diferente presente na Feira. O vale
deve ser entregue à organização após ter escolhido o artigo com o qual pretende ficar.

·

Após a inscrição do seu artigo na Feira da Troca, deverá deixá-lo num local indicado pela
organização;

·

Toda a gente poderá visitar a Feira da Troca mesmo que não tenha trazido um artigo
para troca. No entanto, apenas poderá levar um artigo caso tenha trazido um outro para
troca;

·

A organização reserva-se ao direito de doar os artigos que, no final da feira, não sejam
levantados.

REGULAMENTO ROUPA:
·

Os artigos de roupa serão divididos em 2 categorias: Roupa de Criança e Roupa de
Adulto;

·

Preferencialmente, a roupa deverá vir munida de cruzeta/cabide;

·

Não será aceite roupa interior;

·

Os artigos deverão encontrar-se em bom estado de conservação e limpeza;

REGULAMENTO LIVROS:
·

Não são permitidos manuais escolares ou artigos em avançado estado de degradação;

·

Os livros serão divididos em 2 categorias: “Livros de Criança” e “Literatura e
Generalidades para Adultos”

REGULAMENTO BRINQUEDOS:
· Não são permitidos brinquedos partidos ou em mau funcionamento;

