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2019
DUES EXPOSICIONS DE VENTA D’ARTESANIA I ART
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Bagnères de Luchon

Col·laboradors :

CtrOccitanie

Saint-Bertrand de Comminges

Les Paraules del President

Situada al cor dels Pirineus, la regió de Comminges està plena d’història i de cultura, més de 2000 anys
d’activitats termals i l’auge del territori pirinenc (des de principis del s.XVII) han contribuït al
desenvolupament econòmic local de la regió.
Bagnères de Luchon i Saint-Bertrand de Comminges són considerats «Grands Sites d’Occitanie», etiqueta
amb la que es coneixen les principals localitats d’interès del Midi-Pyrénées.
La Cambra d’Artesans d’Ofici de l’Haute-Garonne organitza des de fa més de 20 anys, exposicions
d’artesania i el seu èxit no deixa d’augmentar any rere any. L’any passat es van acollir més de 8500
visitants que van permetre que els expositors comercialitzessin els seus productes i tinguessin accés a
nombrosos contactes d’interès.
La Cambra d’Artesans d’Ofici de l’Haute-Garonne vol que els artesans puguin aprofitar aquest potencial
turístic durant la temporada estiuenca.
Aquest any, en el marc del programa « Coop’Art », finançat amb fons europeus, Les Commingeoises de
l’Artisanat acolliran artistes occitans i catalans que presentaran una exposició d’art interregional enfocada
a la clientela espanyola.
És per això, que Les Commingeoises de l’Artisanat seran promocionades pels mitjans de comunicació, tant
a França com a Catalunya i a la Vall d’Aran, de la mateixa manera que també es promocionaran des de les
diferents Oficines de Turisme i des dels propis organismes locals.
Us convido a presentar la vostra candidatura abans del 8 d’abril, i espero veure-us a Comminges ben
aviat.
Vincent AGUILERA
President de La Cambra d’Artesans d’Ofici de l’HauteGaronne

SAINT-BERTRAND DE
COMMINGES
del 18 de juliol al 21 d’agost
Sala Polivalent
ctrOccitanie

cd31

BAGNERES DE LUCHON
Del 5 al 25 de setembre
Maison du curiste
Mairie de Luchon

A. Lamoureux

Les Commingeoises de l’Artisanat
es beneficien d’una gran promoció als mitjans de comunicació

-Al diari « Dépêche du Midi ».
-Als setmanaris la « Gazette du Comminges » i el « Petit journal »
-Als fullets, cartells i panells lluminosos.
-A les pàgines web d’artesania, oficines de turisme i xarxes socials.

Condicions d’inscripció
Us podeu inscriure enviant el formulari adjunt*. Us demanem que comenteu breument les fotos dels
productes que desitgeu exposar i l’adreça de la vostra pàgina web. Així podrem elaborar un tríptic tot
presentant els diferents expositors.
Una vegada validada la vostra candidatura La Cambra d’Artesans d’Ofici de l’Haute-Garonne us farà
arribar un conveni de participació per cada emplaçament, juntament amb la fitxa d’inventari que s’haurà
de completar amb el nom dels productes i el seu preu.
Es demana un xec per valor de 120€ a mode de fiança per tal de garantir la vostra participació, aquest
serà lliurat a La Cambra d’Artesans d’Ofici de l’Haute-Garonne. No es cobrarà, i serà retornat al final de
Les Commingeoises.

*La inscripció als dos esdeveniments no és obligatòria, marqueu la vostra preferència.

Reglament general 2019

Calendari de Les Commingeoises
El concepte de Les Commingeoises de l’Artisanat, és el d’una exposició amb venta, organitzades per La
Cambra d’Artesans d’Ofici de l’Haute-Garonne. Es troba sota la responsabilitat administrativa de la delegació
de Comminges, en dos llocs considerats “Grands Sites d’Occitanie”.

Dates i lloc de Les Commingeoises de l’Artisanat 2019
Saint-Bertrand de Comminges :
A la « Sala polivalent », obert al públic del 18 de juliol al 21 d’agost
Instal·lació dels estands: dimarts 16 i dimecres 17 de juliol
Inventari de sortida i desmuntatge: dijous 22 d’agost
Bagnères de Luchon :
A la « Maison du Curiste », obert al públic del 5 al 25 de setembre.
Instal·lació dels estands: dimarts 3 per la tarda i dimecres 4 de setembre.
Inventari de sortida i desmuntatge: dijous 26 de setembre.

Comissió de selecció de les candidatures
La comissió està formada per diferents representants polítics i tècnics de La Cambra d’Artesans d’Ofici.
L’avaluació de les candidatures i la selecció es farà en funció de la seva qualitat, la seva localització
geogràfica i de la diversitat d’oficis.
La comissió és completament sobirana pel que fa a la decisió, de manera que en cap cas serà revocada.

Condicions de participació

El cost de la participació és de 80€ a Saint-Bertrand de Comminges i de 40€ a Bagnères de Luchon.
Aquesta participació permet exposar les vostres creacions. També inclou l’ajuda de les hostesses posades
a disposició per part de l’organització, afavorint així, la venta dels productes al llarg de les jornades.
Els expositors es comprometen a estar presents el dia de la inauguració.
Tots el productes exposats hauran de ser fabricats pels artesans seleccionats i queda totalment
prohibida la venta de productes produïts per persones externes.

Cada expositor haurà de fer arribar als organitzadors un inventari detallat : llistat dels productes amb
el preu corresponent. A més a més els productes hauran d’estar etiquetats individualment.
Durant el període d’exposició, cap producte inventariat podrà ser retirat sense el permís dels
organitzadors i en cas d’acord, haurà de ser actualitzat i rectificat.

Cada expositor serà l’assegurador de tots els productes que exposi.
La Cambra d’Artesans d’Ofici es desentén de la responsabilitat en cas de robatori o de que es malmeti
qualsevol objecte, independentment de la causa d’aquest. Això inclou la durada de l’exposició, la
instal·lació i el desmuntatge.

L’organització general serà la responsable des del muntatge de l’exposició fins a la presentació dels
productes.
Els organitzadors, a part de la promoció general de l’esdeveniment elaboraran un recull amb la
documentació relativa a tots els expositors incloent les seves dades de contacte i la seva activitat
professional. Independentment, cada expositor podrà promocionar els seus productes amb els seus
propis materials, targetes, fullets, pàgina web,...
Tota renuncia posterior a l’edició del material de suport comunicatiu (catàlegs, fullets,...), suposarà la
facturació del xec de fiança de 120€ en concepte de despeses de gestió (exceptuant casos de força major
justificats).
L’actual reglament es fa arribar a tots els participants juntament amb el dossier de presentació de la
candidatura.

Les Commingeoises de l’Artisanat 2019
Dossier de candidatura

COGNOMS :...................................................................

Nom:............................................................

Activitat : ...........................................................................................................................................................
Tel :...........................................................

Mail : ………........................…….…...@………………………………….....

Adreça : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Web: …………………………………….…………………………………………………………………………………….……………….
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA

Descripció dels productes exposats :;…….…….………………………......................…………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………….
Sol·licito participar a l’exposició : marqueu amb una creu la (o les) caselles corresponents
LLOC i DATA d’EXPOSICIÓ
Tarifa 2019
Sol·licito participar
Saint-Bertrand de Comminges
80€
del 18 de juliol al 21 d’agost
Bagnères de Luchon
40€
Del 5 al 25 de setembre
Indiqueu les vostres necessitats de material : marqueu amb una creu la (o les) caselles corresponents
Localització

Taula(es) de 1,50 m

Saint-Bertrand de
Comminges
Bagnères de
Luchon

1 □o 2 □

ou

Taula de 3 m

Taula de 1,80 m

1 □*

Reixa(es)

Vitrines

1 □o 2 □

□

1□

*Les taules de 3m es situen al centre de la sala i no s’hi poden acoblar reixes

Indiqueu les vostres necessitats d’equipament: marqueu amb una creu la (o les) caselles corresponents
Situar-se contra una paret
Disposar d’accés al corrent elèctric
Fet a…………………………………….………………..… el ……………………..…de 2019

Dossier a retornar abans del 8 d’abril acompanyat del xec de fiança per valor de 120€
a la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 31 -5, Espace Pégot- 31800 Saint-Gaudens
Envieu per mail quatre fotos digitals a
dricou@cm-toulouse.fr o lnouilhan@cm-toulouse.fr

□

