
REQUISITOS PARA MONTAR UN POSTO DE ARTESANÍA NO BATEBATUKE 2019 
 
 
 
Datos do festival. 
 
- O BateBatuke celebrarase o sábado 1 de Xuño no patio do antigo colexio 
Ramón Cabanillas, con dirección Castiñeiriño 21 (moi perto do Corte Inglés). 
O festival dará comezo ás 10 da mañá, finalizando as actuacións da noite sobre 
as 3:00h. 
 
- Polo ben de todas e para un bo funcionamento do festival é importante 
respectar os horarios e requisitos de montaxe e desmontaxe marcados pola 
organización. 
 
- A montaxe do posto é gratuíta pero hai prazas limitadas. Só dispoñemos de 12m 
para artesanía. 
 
- As persoas interesadas en montar un posto no BateBatuke deberán enviar a 
ficha de solicitude correctamente cuberta a batebatuke@gmail.com 
 
Importante: ler antes este documento completo para evitar recibir solicitudes que 
incumpran os requisitos. 
 
- O prazo de recollida de solicitudes será ata o 8 de Maio. Despois desa data non 
se recollerá ningunha solicitude máis. 
 
- Admisión: a metade dos postos serán escollidos por sorteo e a outra metade por 
decisión da organización, para conseguir ter unha maior variedade de productos 
. Nesa mesma semana informarase por medio dun correo electrónico a todas as 
persoas que enviaron a solicitude, tanto se foron admitidas coma se non. 
 
- A organización porá tomas de corrente perto dos postos por si alguén quere 
poñer luz. Cada artesá/án deberá traer todo o necesario para conectarse ás 
tomas de corrente (alargadeiras, bombillas, etc..). 
 
- Non existe zona cuberta da choiva  nin do sol para a artesanía, polo que cada 
artesá/án farase cargo, se precisa, do seu toldo, carpa ou similar. 
 
- Regalarase un prato de comida por posto. No momento da chegada ó recinto 
entregarase o ticket de comida a cada un. 
 
- Se por calquera causa, a persoa admitida finalmente non pode vir, agradécese 
que informe por medio de correo electrónico ou no teléfono 633 79 60 40 canto 
antes, para que alguén poida ocupar a súa praza. 
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Requisitos: 
 
1.- A mercancía que se venda ten que ser feita a man alomenos nun 80% do total 
do producto que se venderá no posto.  
 
2.- Cada artesá/án farase cargo do seu posto e terá que traer o que precise para 
montalo (mesa, carpa, decoración, iluminación, etc...) 
 
3.- Non se admiten: 
 
- Postos maiores de 3m 
- A venda de ningún tipo de bebida nin comida (A persoa que incumpra esta 
norma deberá desmontar o posto) 
 
4.- Montaxe: Os postos deberán estar montados ás 11:30h.  
 
- Só se permite a entrada de vehículos no recinto de 9 a 9:45h exclusivamente 
para descargar.  
- Non está permitido deixar dentro os vehículos aparcados mentres se monta o 
posto. 
- A partir das 9:45h non poderá entrar ningún vehículo no recinto xa que ás 10h 
dará comezo o obradoiro de percusión. 
 
5.- Desmontaxe: Os postos poderanse desmontar en calquera momento pero non 
se poderá meter o vehículo no recinto ata que remate o festival e a organización 
o vexa pertinente. Hora límite de desmontaxe ó finalizar os concertos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación Cultural Trópico de Grelos.   
www.tropicodegrelos.com 
www.batebatuke.worpress.com  
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