
 
 

 

 

Normas de Participação - Mercadinho de Vendas e Trocas 

 

1. O “Mercadinho de Vendas e Trocas” é um espaço lúdico, onde as crianças podem vender ou trocar alguns dos seus objetos, assim 

como apresentar os seus talentos pessoais (cantar, cozinhar, recitar poesia, dançar, tocar um instrumento, etc.). 

2. No Mercadinho poderão participar crianças/ jovens com idades compreendidas entre os 4 e os 15 anos, acompanhados por um 

adulto, formando assim uma Equipa. 

3. O “Mercadinho de Vendas e Trocas” será realizado no dia 24 de março de 2013, no Centro Cultural de ílhavo das 14h30 às 17h30. 

4. No Mercadinho podem ser trocados ou vendidos objetos feitos pelas crianças (por ex: bolos, bijutaria, caricaturas ou pinturas) ou 

objetos que a criança possua (por ex: livros, jogos, dvd´s, cd´s, brinquedos ou roupas), até ao valor máximo de venda de 1€. 

5. Não é permitido vender objetos que não estejam diretamente relacionados com as crianças. 

6. No Mercadinho existirá um espaço especialmente para a  apresentação de talentos. 

7. A participação no Mercadinho é gratuita. Limitado a 30 equipas de participantes. 

8. Os interessados poderão inscrever-se no Centro Cultural de Ílhavo através do preenchimento de uma pequena ficha de inscrição, 

até ao dia 22 de março, inclusive. 

9.  Todos os artigos para venda devem estar marcados com o respetivo preço. 

10. A criança/jovem deve ser o vendedor ativo, no entanto o adulto deve estar presente durante todo o tempo em que decorre o 

Mercadinho, monitorizando e auxiliando a criança/jovem em todos os momentos. 

11. A Organização fornecerá a cada equipa de participantes (criança + adulto) um espaço para colocar os seus objetos para troca ou 

venda. 

12. Qualquer desistência deverá ser comunicada à Organização com a antecedência mínima de 24 horas. 

13. Os participantes deverão chegar ao Centro Cultural de Ílhavo, 30 minutos antes da hora de início do Mercadinho para organizarem 

o seu espaço de venda. Deve dirigir-se ao posto de informação. 

14. Os casos omissos nestas Normas serão resolvidos pela organização. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mercadinho de Vendas e Trocas 

Nome (criança/jovem): 

Nome (adulto): 

 Telemóvel:    e-mail: 

Produto(s) que pretende vender ou trocar: 

Vai apresentar um talento?    Qual?     Duração da apresentação: 

Tomei conhecimento das normas de participação no Mercadinho de Vendas e Trocas 

Data:    Assinatura: 


