
  مھرجان في المشاركة شروط

 "ممدینتك المدینة"

 .األسبوع نھایة عطلة خالل الشوارع استخدام إلى ھدفوی للجمیع، مفتوح كبیر مجاني مھرجان "مدینتكم المدینة" مھرجان
 

 الشوارع إحیاء
 عروض موسیقى، األحذیة، تلمیع حالقة، ألعاب،( مقابل بدون أو بمقابل نشاط لتقدیم مساحة على الحصول شخص يأل مكنی ●

 ...) كومیدیة
 ...) ارعوش مسرح ،نحاسیةال الجوقة فرقة( أیضاً  بھا مرحب المتنقلة األنشطة ●

 
 المستعملة األغراض سوق

 فقط ألفرادل مفتوحة المستعملة األغراض سوق في المشاركة ●
 فقط والمستعملة الشخصیة األغراض ھي ھاببیع المسموح األغراض ●
 المباعة غیر أغراضھ ترك عدم شخص كل على یتعیّن ●
 

 یُمنع
 صناعیاً  نتجةمُ  أو كبیرة بكمیات نتجةمُ  أغراض أو جدیدة أغراض یعب ●
 یةإعالن أو یةئدعا أو تبشیریة بأنشطة القیام ●
 الطعام ألكشاك المخصص المكان في مرتفع بصوت الموسیقى تشغیل ●

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !تنبیھ
  سعافاإل سیارة بمرور للسماح متر 3.5 عرض على مفتوحاً  الطریق یظل أن یجب ●
 !لمشاركینل متروك األمرف عدات،م أي المھرجان وفری ال ●
 المتطوعینو التنظیم عن للمسؤولین المساحات بعض ُخّصصت ●
 العام الطریق على أغراض أي ترك یجوز ال ●

 
 الطعام أكشاك

 

 .التنظیم لجنة لدى المسجلة ألكشاكا عند إال الطعام بیع یجوز ال ●
 )تسجیل دون! (مجاناً  المقدم والطعام والبسكویت والقھوة الشايب المھرجان یرحب ●
 المتوفرة القمامة حاویات واستخدام نفایاتھ فرز شخص كل على یتعین ●

 
 المرور حركة

 11:00 الساعة األحد إلى صباًحا 6:00 الساعة السبت من ابتداءً  الفعالیة مدة طوال السیارات أمام ةمغلق المھرجان منطقة ●
 مساءً 

  لھم تابعةال السیارات مواقف إلى النفاذ المحلیین للسكان یجوز ●

 المشاركة
 مطلوب غیر التسجیل ●
 طولي متر 3 المتاحة المساحة حجم ●

 
 الساعة من ابتداءً  مساحة اختیار) المھرجان منطقة داخل واقعة محالت وأصحاب سكان من( المحلیین للسكان یمكن

 .صباًحا 7:30
 

 :صباًحا 8:00 الساعة من بتداءً ا اآلخرین للمشاركین الشوارع تُفتح
 
 ،أوالً 

  ،الحركة على المحدودة القدرة ذوي واألشخاص السن وكبار لألطفال الشوارع تُفتح
 االستقبال فریق ویرافقھم

 
 ،ثم

 .للجمیع المھرجان یُفتح ،لھم المخصصة األماكن في األشخاص ھؤالء یستقر أن بمجرد
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