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STREET FOOD 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Gin and Street Food Sessions | Edição Hollywood 2019 

 

1. Organização e Disposições Gerais 

O evento Gin & Street Food Sessions é uma iniciativa do Município de S. João da Madeira, com 

a organização executiva da Unidade de Turismo. 

As presentes condições dizem respeito à participação de participantes nas zonas de Street 

Food. As zonas de Street Food são áreas determinadas pela organização, dentro da área do 

evento e dedicadas a esta área de negócio. 

 

2. Data, Localização e Horário de Funcionamento 

A iniciativa terá lugar na Praça Luís Ribeiro, em S. João da Madeira, nos dias 6 e 7 de setembro 

de 2019 com horários das 19:00h às 03:30h. 

 

3. Candidaturas 

As candidaturas deverão ser formalizadas até às 17H00 do dia 2 de agosto de 2019, sexta-feira. 

Os interessados deverão preencher o formulário on-line disponibilizado na página do Facebook 

do GinSessions - www.facebook.com/Ginsessions - na totalidade dos campos e submeter. A 

submissão de inscrição implica o conhecimento das presentes condições de participação e o seu 

cumprimento. 

A confirmação da inscrição é feita por ordem de inscrição e adequação do negócio ao conceito 

do evento e está sujeita à disponibilidade de espaços. O envio da inscrição não pressupõe 

imediata aceitação da participação. 

A Organização comunicará por escrito a aceitação da respetiva candidatura e a consequente 

participação no evento. 

Feita a comunicação deverá o candidato proceder ao pagamento de uma caução de 

participação. 

O participante não poderá ceder a qualquer título, oneroso ou gratuito, o direito de ocupação, 

sem que para tal a organização aprove essa sua pretensão. 

Constitui impedimento de participação no evento Gin & Street Food Sessions a existência de 

dívidas ou histórico de violação de regras de patrocínios e marcas oficiais para com a entidade 

organizadora. 

Os participantes obrigam-se a cumprir, para além do disposto no presente documento, todas as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade e aos produtos que 

comercializam. 

http://www.facebook.com/Ginsessions
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4. Atribuição de Espaço 

A atribuição e distribuição dos espaços, no evento, será decidido unicamente pela entidade 

organizadora, que fundamentará a sua decisão em função da logística e do conceito do evento, 

de acordo com o espaço disponível.  

 

5. Caução de participação 

O valor da caução de participação é de 75 euros e é obrigatório. A ser devolvida depois do dia 

21, desde que cumprida a participação nos 2 dias do evento. 

 

6. Cancelamento da Inscrição 

Caso o participante venha a desistir ou cancelar a sua participação, não serão devolvidas 

quaisquer quantias já pagas, verifique-se ou não a posterior ocupação do espaço. 

 

7. Produtos Expostos 

Não é permitida a exposição, apresentação e comercialização de produtos ou exercício de 

atividades diferentes dos indicados na candidatura e aprovados pela entidade organizadora, bem 

como de produtos, serviços ou marcas concorrentes com os dos eventuais patrocínios ou 

marcas oficiais, conforme disposto no ponto 10. 

No âmbito de um novo regulamento do Município, para a diminuição do uso do plástico, não é 

permitido o uso de utensílios descartáveis de plástico durante o evento, tais como, copos, 

talheres e pratos. Aconselhamos a utilização de utensílios em papel. 

 

8. Seguros e responsabilidades 

Os participantes são os únicos responsáveis pela guarda dos seus materiais, produtos e 

equipamentos expostos. 

 

9. Montagens e Desmontagens 

A montagem e colocação das estruturas devem ser feitas no dia 6 de setembro até às 17H00. 

A desmontagem das estruturas pode ser feita depois do final do evento no dia 8 de setembro. 

 

10. Patrocinadores e Marcas Oficiais 

A Entidade Organizadora reserva-se o direito de estabelecer parcerias e contratos de 

exclusividade com empresas, marcas e entidades, com vista à obtenção de patrocínios para o 

evento, que serão comunicadas antecipadamente. 

 

Em caso de estabelecimento de parcerias e contratos de exclusividade com empresas, marcas e 

entidades pressupõem a aceitação por parte dos participantes inscritos das seguintes condições: 
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a) Todos os participantes ficam totalmente interditos de comercializar, consumir, promover, 

expor, dar gratuitamente e utilizar os produtos, marcas e serviços que não sejam os indicados 

pela organização e que sejam concorrentes nas respetivas categorias de produtos, marcas ou 

serviços, objeto de contratos de exclusividade ou de concessão de patrocínios. 

b) Todos os participantes ficam obrigados a adquirir os produtos ou serviços aos 

distribuidores oficiais das marcas, ficando totalmente interditos de proceder à compra noutros 

locais de venda ou por qualquer outra forma. A organização reserva-se o direito de solicitar 

àqueles os comprovativos de compra dos produtos, bem como de quantidades consumidas ou 

vendidas nos seus espaços, e de promover ações de controlo. 

c) A violação do disposto neste ponto constitui infração muito grave punida com coima. 

d) A Entidade Organizadora, no caso de detetar qualquer infração, tem competência para 

retirar de imediato todos os produtos, marcas ou serviços que estejam interditos, e encerrar o 

espaço. 

 

11. Disposições Finais 

Quaisquer informações sobre a iniciativa poderão ser solicitadas à Unidade de Turismo, através 

dos contactos 256 200 204 / 916 515 822 / turismosjm@cm-sjm.pt. 

Em tudo o mais omisso e não expressamente regulado, bem como na resolução de quaisquer 

dúvidas emergentes da sua aplicação, decidirá a entidade organizadora. 

 

 


