Para aceder ao formulário de inscrição deverá
entrar no nosso site www.barceloscidademedieval.com.
De seguida no separador expositores situado em cima
deve selecionar a opção inscrição.

Irá abrir a nossa plataforma de inscrição.

Ai deverá fazer um "NOVO REGISTO" do lado direito
onde colocará o seu e-mail e deﬁnirá uma palavra
passe (se já estiver registado deverá apenas entrar
em "ACEDER" do lado esquerdo colocando o seu
e-mail e a palavra passe que deﬁniu anteriormente).

Aqui irá ter a oportunidade de fazer uma nova incrição.

Deverá preencher todos os passos e clicar em
"conﬁrmar" para continuar.

Para saber onde se
enquadra deve consultar
o regulamento

Em seguida deverá deﬁnir o seu sector e voltar a
clicar em continuar.

De seguida terá de preencher a memoria descritiva
e fazer upload dos documentos solicitados.
(obrigatório).

preencha a memória descritiva
e deﬁna as dimensões da tenda.

Para fazer upload dos ﬁcheiros deverá
clicar em selecionar ﬁcheiros.

Pode carregar em vários formatos

Pode carregar mais que
uma fotograﬁa da tenta,
vestuário, produtos, etc.

Depois de fazer upload dos ﬁcheiros deve clicar
em continuar (o envio destes ﬁcheiros é obrigatório)

Por ﬁm terá de aceitar os termos do regulamento e
clicar em SUBMETER INSCRIÇÃO em amarelo.

Para aceitar os termos tem de colocar o visto
e de seguida clicar em submeter inscrição.

De seguida surgirá um quadro onde deverá clicar
em "ACEITAR E INSCREVER".

Para ﬁnalizar a inscrição deve clicar em aceitar
e inscrever

Por ﬁm surgirá a ref. multibanco para pagamento e
receberá no seu e-mail a conﬁrmação da inscrição.
Aí deverá esperar pela nossa avaliação e validação
da inscrição.
Toda a informação será enviada por e-mail.

Se algo não estiver correcto ou faltar alguma
informação deverá surgir uma mensagem de erro
como as imagens em baixo em vez da referência
multibanco como na imagem em cima.

Neste caso deverá preencher a informação em falta e
voltar a tentar até surgir a ref. multibanco e receber no
seu e-mail a conﬁrmação.
Se se tiver registado com um e-mail inválido ou errado
surgirá esta mensagem de erro.(the e-mail must be a
valid adress) Neste caso deverá fazer um novo registo
com o e-mail correcto como na página 1 deste
documento.

Se tudo estiver conforme deverá receber no seu
e-mail a seguinte informação a conﬁrmar
a sua inscrição. Se não recebeu este e-mail com a
conﬁrmação por favor volte a tentar ou entre em
contacto connosco para que conﬁrmemos a inscrição.

Para consultar o regulamento deverá ler atentamente
o regulamento que pode encontrar no nosso site
no separador expositores.

Regulamento no separador expositores

Se continaur com diﬁculdades por favor contacte-nos
através do e-mail barcelosmedieval@gmail.com ou
geral@barceloscidademedieval.com.

