УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ
ГРАДЪТ Е ВАШ
“Градът е ваш“ е голям безплатен фестивал за всички, с цел запълване на улиците през
периода на един уикенд.
ОЖИВЕТЕ УЛИЦАТА
● Всеки може да заеме място, за да предложи безплатна или платена дейност (игри,
фризьор, лъскане на обувки, музика, скечове и др.)
● Подвижните дейности са добре дошли (фанфари, уличен театър и др.)
РАЗПРОДАЖБА НА СТАРИ ВЕЩИ
● В разпродажбите на стари вещи могат да участват само физически лица
● За разпродажба са разрешени само лични и употребявани вещи
● Всеки трябва да прибере своите непродадени артикули
НЕ Е ПОЗВОЛЕНО
● Продажба на нови вещи, вещи с масово или индустриално производство
● Прозелитизъм, пропаганда или реклама
● Силна музика по щандовете
НАСТАНЯВАНЕ
● Без регистрация
● Размерът на дадено място е 3 линейни метра
Местните жители (жители и фирми, разположени в рамките на фестивала) могат да изберат
място от 7:30 ч.
Останалите участници могат да получат достъп до улиците от 8:00 ч.:
ПЪРВО,
Улиците се отварят за деца, възрастни хора и хора с намалена подвижност, придружени от
нашия приветстващ екип
СЛЕД ТОВА,
Когато тези хора бъдат настанени, празникът е достъпен за всички останали лица.
ВНИМАНИЕ !
● Пътното платно трябва да остане свободно на 3,5 м ширина, за да се позволи
преминаването на линейка.
● Не е осигурено оборудване, всеки трябва да си го подсигури!
● Някои места са запазени за програмиране или доброволци
● По обществения път не трябва да се оставят предмети
ЩАНДОВЕ ЗА ХРАНА
● Само щандове, регистрирани с организационния комитет, могат да продават
храна
● Чайове, кафета, бисквити и пикници за споделяне са добре дошли! (без
регистрация)
● Всеки трябва да сортира отпадъците си и да използва наличните кошчета
ДВИЖЕНИЕ
● Зоната е затворена за превозни средства по време на събитието от събота 6:00 ч.
до неделя 23:00 ч.
● Частните паркинги остават достъпни за местните жители

