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Que é o TradFest? 
 

O vindeiro sábado 31 de xullo, as festas do Apóstolo de Santiago de Compostela acollen unha 

nova edición do TradFest, o festival organizado por La Voz de Galicia, no que a tradición e a 

vangarda se xuntan para ofrecer unha proposta musical diversa e de calidade en varios 

espazos da cidade. Serán multitude de propostas diferentes de música e baile tradicional, 

entre as que destaca a feira de artesanía e música que se celebrará no Parque de Bonaval e na 

que a través desta convocatoria convidámosche a participar. 

 

Información básica do evento 
 
Evento: Feira de artesanía e música do TradFest 

 

Data: sábado 31 de xullo de 2021. 

 

Horario de apertura ao público: 11h a 21h. 

 

Expositores:  

*Luthiers 

*Comercios, artesáns e marcas artesanais, creativas  e de produtos enogastronómicos 

envasados  

*Obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia da Vicepresidencia segunda e 

Consellería de Economía, Empresa e Innovación. 

Data de celebración: Sábado 31 de xullo de 2021. 

Lugar de celebración: Zona adoquinada entre o CGAC e o Museo 

do Pobo Galego en Santiago de Compostela. 

 

Carácter: Gratuíto para o público visitante da feira. 

 

Cuota de participación: 20€ ive incluido para as marcas participantes. 

 

Organización da feira: Correveydile. 

 

https://www.google.com/maps/@42.8826185,-8.5393998,19z
http://www.veydile.com/
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Onde se celebrará a feira do TradFest? 
 
Localización: Acceso ao Parque de Bonaval e ao recinto do TradFest no Parque de Bonaval. O 

espazo de ubicación da feira será a zona adoquinada entre o CGAC e o Museo do Pobo 

Galego.  

No caso de que que a previsión para o día da feira sea de choiva o emprazamento será o 

Claustro do Museo do Pobo Galego. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Centro+Galego+de+Arte+Contempor%C3%A1nea/@42.8821556,-8.5397646,17z/am=t/data=!4m5!3m4!1s0xd2efe456ff52453:0xf53e5135e692e952!8m2!3d42.882964!4d-8.5398294?shorturl=1
https://www.google.com/maps/@42.8826185,-8.5393998,19z
https://www.google.com/maps/place/Museo+do+Pobo+Galego/@42.8827616,-8.5412884,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2efe48dc28d811:0x7518a9f6fb0cec5!8m2!3d42.8827616!4d-8.5390997
https://www.google.com/maps/place/Museo+do+Pobo+Galego/@42.8827616,-8.5412884,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2efe48dc28d811:0x7518a9f6fb0cec5!8m2!3d42.8827616!4d-8.5390997
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Criterios de selección 

 
De cara á escolla de marcas expositoras para a Feira do TradFest a Organización priorizará de 

forma xeral os seguintes criterios: 

 

- O feito de ser marcas galegas que acheguen pezas, produtos, creacións e 

elaboracións deseñadas e producidas en Galicia.  

- O feito de ser marcas con pezas e produtos musicais, relacionados coa música ou cun 

guiño á música e o baile tradicional de Galicia nas súas pezas e produtos. 

- A calidade da proposta no seu concepto, filosofía, materiais, proceso e resultado. 

- A identidade, orixinalidade, persoalidade e carácter diferenciador da proposta. 

- A condición de ser marcas con pezas e produtos de produción propia. 

- A diversidade e heteroxeneidade de disciplinas, estilos, categorías de produtos e 

sectores representados na selección final de participantes, de forma que o abano 

sexa o máis diverso e atractivo posible para todo tipo de públicos, idades, xéneros e 

preferencias.  
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Cuota de participación para as marcas expositoras 
 
As marcas que obteñan praza e poidan asistir á feira deberán pagar pagar unha cuota de 20 

euros ive incluido (15'8 + 21% de ive). 

O número de conta onde deberán ingresar a cuota de participación as marcas seleccionadas 

se lle enviará ás persoas interesadas no momento de confirmación da súa praza na feira- 

 

Horarios da feira  
 
Os horarios son os seguintes: 

- Carga e descarga de material na contorna ao comezo da xornada do sábado 31 de 

xullo: 09:00h -09:45h (para evitar entorpecer a circulación na zona estableceranse 

quendas para a descarga do material) 

- Montaxe dos postos: 10:00-10:45 

- Horario de apertura ao público: 11h a 21h 

- Desmontaxe dos postos: 21:00-21:45 

- Carga de material na contorna ao remate da xornada o sábado 31 de xullo: 21:15h -

22:00h (para evitar entorpecer a circulación na zona estableceranse quendas para a 

carga do material) 

 

Material proporcionado ás marcas expositoras 
 
O material proporcionado pola organización a cada expositor será unha mesa de 1,80m., 

unha cadeira e un parasol. As marcas expositoras deberán aportar o mantel máis adecuado 

para a exposición e venda das súas pezas e produtos. 
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Lista de agarda 
 

As marcas que realicen a súa preinscrición e non resulten elixidas nunha primeira escolla 

pasarán a formar parte dunha lista de agarda a través da cal poderán ser convocadas a 

participar, se así o desexan, no caso de producirse algunha baixa ou cancelación no listado 

orixinal de marcas seleccionadas. Nesta lista de agarda tomaranse como referencia 

novamente os criterios anteriores, procurando que o conxunto final de marcas expositoras 

sexa heteroxéneo, interesante, fresco, atractivo, innovador, sorprendente, representativo e 

de calidade. 

 

 

Condicións para a exposición 
 

1) Os expositores seleccionados deberán acatar, cumprir coidadosamente e respectar 

escrupulosamente o Plan de contixencia anticovid específico que se lles achegará trala 

selección, envialo asinado e proverse de material suficiente para cumprilo rigurosamente (xel 

hidroalcólico no seu stand, limpeza do seu posto e máscaras tapabocas suficientes para que 

empregue a persoa responsable da marca durante o horario de apertura da feira). No caso de 

que algunha persoa expositora non respecte dito protocolo será convidada a abandonar a 

actividade para preservar a seguridade da iniciativa e a de todo a cidadanía. 

 

2) As marcas seleccionadas enviarán á Organización un listado de tres persoas posibles que 

poderán substituír á responsable da marca ante calquera imprevisto, cuarentena ou baixa 

médica sobrevida que poida impedir que a persoa expositora acuda ao evento. Esta previsión 

permitirá que as marcas non se vexan obrigadas a cancelar a súa participación en caso de 

enfermidade u outras incidencias sobrevidas. 

 

3) No caso de que o evento ou a actividade de feira se cancele, as marcas expositoras 

recibirán de volta o importe previamente ingresado e relativo á cota de participación. 

 

4) O número de conta onde as marcas solicitantes deberán ingresar o importe 

correspondente á cota de participación en concepto de alugueiro de material será facilitado 

ás seleccionadas para que estas poidan realizar a transferencia bancaria correspondente 

chegado o seu momento e por correo electrónico. Este importe non será devolto ás marcas 
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expositoras que decidan cancelar a súa participación. 

 

5) A Organización remitirá ás marcas expositoras unha factura correspondente ao total dos 

custos de participación no evento cos datos fiscais que faciliten as seleccionadas no 

momento de facer a súa preinscrición.  

 

6) Cada expositor/a será responsable de que as súas vendas, produtos, marca e situación 

laboral/ fiscal cumpran co marco legal vixente e de que os produtos ofrezan, nos casos que 

corresponda, as esixencias que marca a lei, recaendo sobre os/as participantes a 

responsabilidade a todos os efectos. 

 

7)As marcas expositoras seleccionadas para participar na Feira do TradFest deberán asistir ao  

o sábado 31 de 2021 durante todo o horario de apertura ao público e ademáis co tempo 

suficiente para descargar e montar e tamén para desmontar e cargar.  

 

8) A distribución das pezas, produtos, coleccións, elaboracións ou proxectos en exposición 

nos postos deberá realizarse de xeito seguro, hixiénico, estético, orixinal, limpo, atractivo, e 

ordenado para que os clientes e visitantes leven unha impresión o máis agradable posible e 

non incurran en riscos de seguridade ou hixiene, posibilitando na medida do posible que as 

pezas poidan verse sen tocarse. 

 

9) Os produtos enogastronómicos á venda deberán ser envasados para que a súa 

consumición se realice  fóra da feira e non no interior dela. 

 

10) Os elementos cedidos temporalmente ás marcas expositoras (mesa, cadeira e parasol) 

deberán ser coidados e respectados na súa integridade orixinal, sen improvisar modificacións 

nin aderezos que poidan danar o material (grampas, celos, puntas, adhesivos, etc). 

 

11) No caso de producirse algún dano, desperfecto, mancha, desgarro ou perda no material 

cedido pola Organización, sexa no stand propio ou no stand doutro participante, será a propia 

persoa expositora a que se fará responsable do custo do desperfecto, que será valorado e 

cuantificado pola Organización no momento oportuno. 
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12) Na feira non será posible contar con electricidade nin wifi. Estos condicionantes deberán 

ser tidos en conta polas marcas expsitoras.   

 

13) Non se permitirá o uso de velas, candís ou aparatos eléctricos ou de ventilación/ 

calefacción.. 

 

14) Cada marca deberá informar dos datos da persoa que finalmente atenderá o stand a 

través de correo electrónico a eventos@veydile.com antes do mércores 28 de xullo de 2021. 

 

15) Nos postos asignados exporanse só creacións, pezas, produtos, coleccións, elaboracións 

ou proxectos das marcas seleccionadas, non puidendo traspasarse a titularidade do posto, 

compartilo ou prestar o espazo ou parte del a outras marcas expositoras sen o 

consentimento da Organización. 

 

16) A Organización resérvase a posibilidade de solicitar a unha determinada marca expositora 

que abandone a feira e a de retirar total ou parcialmente as súas creacións, pezas, produtos, 

coleccións, elaboracións ou proxectos en exposición, no caso de que a persoa expositora ou a 

súa colección non reúna ou respecte os protocolos de hixiene e seguridade, requisitos, 

condicións e condicionantes das bases de participación, ou ben se este non colabora á hora 

de favorecer o agradable, cordial, prudente e seguro desenvolvemento do evento para 

visitantes, compañeiras e membros da Organización. 

 

17) A Organización non se fará responsable de posibles danos ou desperfectos causados 

polas persoas expositores ao seu propio material ou stand, ao material ou stand doutras 

expositoras, ao mobiliario, pezas en exposición, estrutura ou infraestruturas do espazo ou a 

outros materiais, tendo o responsable que abonar os desperfectos, no caso de que así se 

produciran, segundo o custo que chegado o caso se determine. A Organización non se fará 

cargo tampouco de ningunha falta, roubo, desperfecto ou dano nas pertenzas das marcas 

expositoras. 

 

18) As caixas, bolsas, carriños ou maletas que utilicen as persoas expositoras para o 

transporte das pezas serán gardadas polos expositores nos seus vehículos ou nun lugar non 

visible para o público visitante a determinar pola persoa expositora, de forma que se favoreza 

a orde e estética do evento. 

mailto:eventos@veydile.com
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Preinscrición 
 

Todas as marcasinteresadas en preinscribirse na Feira do TradFest deberán cubrir e enviar o 

formulario online que atoparán abrindo a seguinte ligazón: 

 

https://forms.gle/8ctt6Z85pwVpoY1N8 

 

 

Prazos       

 
- Domingo 25 de xullo – 23: 59h                                          o evento. 

 
- Martes – 27 de xullo- 15h:                                  correspondente á 

participación para aquelas marcas seleccionadas no evento. 

 
- Mércores 28 de de xullo –                                        dos datos 

persoais da persoa que atenderán cada stand. 

          

Outros       

                                                                                     

                                                                                          

               aos posobles fotógrafos que poidan decidir cubrir o TradFest.   

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                      

iniciativa e do seu propio traballo.      

                                                       mplicarse prudente, cordial, 

colaboradora e activamente no desenvolvemento do TradFest para que a experiencia sexa 

satisfactoria, inesquecible e segura para todos. 

                 o TradFest                                                                    

                                                                                       

https://forms.gle/8ctt6Z85pwVpoY1N8
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Información de contacto 

As persoas interesadas en participar na Feira do TradFest                                      

                                                                            

eventos@veydile.com. 

 
Anexo de confirmación 

                   Feira do TradFest                                                          

                                                                                        

                                                                                         

                                                         e a adaptarse a posibles cambios 

sobrevidos e incluso a aceptar unha posible cancelación do evento ou dalgúns dos seus 

espazos, contidos ou programacións.  

 
Confirmación de participación e aceptación de bases 

............................................................... (Nome e apelidos) da marca .................................... 

(nome da marca), con DNI/CIF/NIF ......................................, e enderezo 

fiscal........................................... asina as presentes bases confirma                       

                               

                                             

   

En .................................................... a....................de......................de 2020. 

       

(*) A necesidade de firmar di                                                                



BASES DE PARTICIPACIÓN FEIRA TRADFEST 31 DE XULLO DE 2021 

 

  11 

11 
 

                                                                                        a 

Feira do TradFest                                                                       

                u momento.  


