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FORMULARI DE RESERVA D’ESPAI, 
EXPOSITORS I EQUIPS 

Del 12 al 17 de juliol de 2022 

Entrada a Paddock a partir del 12 de juliol a les 10:00h, prèvia acreditació a la Race Office (La Massana) 

TEAM AREA: Equips i empreses proveïdores de suport tècnic a corredors. 

EXPO AREA: Altres empreses participants i espònsors implicats en la venda de productes 

Detalls de l’equip o empresa 

Raó social (per facturació): E-mail:

Nom comercial (marca): Telèfon mòbil: 

Tipus de producte: Adreça: 

Persona de contacte (pel muntatge): Ciutat: 

CIF: País: 

Telèfon (amb el codi internacional): Dia d’arribada: Dia de sortida: 

Tarifes de lloguer d’espai (Si us plau, indiqueu la modalitat que voleu així com l’espai que desitgeu) 

Mida Equips MTB 
Elite UCI 

Equips MTB 
UCI 

Equips 
nacionals 

Equips no 
UCI 

Membres 
IMTTO / 
Tech Alley 

Expositors 

Passis 
remuntadors 15 inclosos 10 inclosos 15 inclosos 5 inclosos 5 inclosos 5 inclosos 

Fins a 30m2 Sense cost 
Si reservat abans 

del 13/06 

Sense cost 
Si reservat abans 

del 13/06

Sense cost 
Si reservat abans 

del 13/06
20€ / m2 10€ / m2 25€ / m2 

De 31 a 80 m2 Sense cost 
Si reservat abans 

del 25/06
10€ / m2 10€ / m2 18€ / m2 10€ / m2 22€ / m2 

De 81 a 100 m1 10€ / m2 10€ / m2 10€ / m2 16€ / m2 10€ / m2 20€ / m2 

101 m2 i més 10€ / m2 10€ / m2 10€ / m2 14€ / m2 10€ / m2 17€ / m2 

Electricitat (220V)* 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 135€ 

* Si us plau, vulgueu portar els vostres propis cables
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FORMULARI DE RESERVA D’ESPAI, 
EXPOSITORS I EQUIPS 

Del 12 al 17 de juliol de 2022 

Indiqueu quants passis de remuntadors extra voleu adquirir: 

Passis 1 dia (10€*) Passis 3 dies (25€*) Passis 7 dies (40€*) 

Indiqueu aquí les vostres activitats per incloure-ho al programa oficial (signatures, sortejos, etc...): 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Aigua Hi haurà un espai especial per netejar les bicicletes. Queda prohibit netejar les bicicletes 
dins del recinte del team i expo area. 

Seguretat Seguretat nocturna del 12 al 17 de juny, vigilància de la zona / expo team / tech. 

Mida de l’estand 

L’espai assignat serà rectangular o quadrat. Normalment es toquen amb l’estand del costat, per tant, si els 
cotxes estan inclosos en l’espai de l’estand, heu de reservar espai suficient per poder retirar els cotxes 
sense molestar als estands veïns 

Si us plau, faciliteu-nos un plànol bàsic de l’estand incloent carpes i cotxes 

Llargada en m. = Amplada en m. = Superfície total en m2 = 

Cost de l’estand 

Superfície total en m2 Sense cost 

Superfície total en m2 X tarifa m2 =           Preu en € 

Passis extra demanats +  Preu en € 

+ electricitat (220V) = 130€

+ electricitat (380V) = 250€

+  Preu en € 

Els formularis rebuts a partir del 13 de juny tenen un recàrrec de 250€ +  Preu en € 

TOTAL (Totes les factures seran emeses en euros =  Preu en € 

NÚMERO CIF/VAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Assenyalant factura sense taxes) 

Totes les factures s’emetran en euros. Si es tracta d’una empresa austríaca o que no tingui CIF/IVA, estarà 
obligat a pagar els impostos aplicables.  

VALLNORD – PAL ARINSAL / Maria Zorzano / paddockwc@vallnord.com 
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FORMULARI DE RESERVA D’ESPAI, 
EXPOSITORS I EQUIPS 

Del 12 al 17 de juliol de 2022 

DADES DE PAGAMENT DESPESES D’ANUL·LACIÓ 

% No reembolsable 

100 % Al moment de la reserva 50% Abans del 13 de juny 

100% Després del 13 de juny 

S’aplicarà un recàrrec de 250€, (equips UCI ELITE inclosos), a tots els formularis rebuts després del 13 de 
juny, així com en cas de no utilitzar tot l’espai reservat o de sortir abans del dia i hora establerts. No 
s’acceptaran reserves a partir de l’1 de juliol de 2022.  

Pagament 

Un cop rebuda la seva sol·licitud, la processarem internament i rebreu un correu electrònic de confirmació 
amb un enllaç de pagament per finalitzar-la. 

Les factures s'emetran cada divendres i el nostre equip de comptabilitat us enviarà per correu electrònic. 

Estic d’acord amb els termes i les condicions generals 

Signatura i Segell: 

Data: 
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FORMULARI DE RESERVA D’ESPAI, 
EXPOSITORS I EQUIPS 

Del 12 al 17 de juliol de 2022 

Dies de muntatge i calendari de pagaments 

Dies de muntatge Del 12 al 14 de juliol de 2022 

Dies de desmuntatge 17 de juliol a partir de les 19h 

S’aplicarà una pena de 250€ en 
cada un d’aquests casos: 

• Registre a partir del 13 de juny de 2022
• Ús parcial o no ús de l’espai reservat

Sortida abans de la data indicada al formulari, 17 de juliol a partir de les 
19h  

Es bloquejaran 250€ a la vostra targeta de crèdit en el moment del 
vostre registre a la race office com a mesura preventiva 

No s’acceptaran reserves a partir de l’1 de juliol de 2022 

Envieu el formulari complet a: paddock@vallnord.com  

En cas de dubte, contacteu amb Maria Zorzano / paddock@vallnord.com / 00376 878 018 

---------------------- 

Confirmació de l’organitzador: 

Signatura: Data: 

Pagament rebut 
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