شرايط شرکت عموم در رويداد
شھر در اختيار شماست La ville est à vous
شھر در اختيار شماست يا  La ville est à vousيک جشن بزرگ رايگان و آزاد برای ھمگان است که ھدف آن تصرف خيابان
ھای شھر در طول آخر يک ھفته می باشد.
برنامه زنده در شھر
 ھر کسی می تواند يک جا در شھر را بگيرد و فعاليتی رايگان يا با ھزينه را ارائه دھد )بازی ،آرايشگری ،واکس کفش،
موسيقی ،استندآپ(...
 به برنامه ھای متحرک ھم خوشامد می گوييم )فانفار ،تئاتر خيابانی(...
مال فروشی خيابانی
 فقط افراد غيرحرفه ای می توانند اجناس خود را بفروشند
 فقط فروش لوازم شخصی و دست دوم مجاز می باشد
 ھر کس اجناس فروش نرفته را جمع کرده و می برد
موارد غيرمجاز
 فروش اشيای نو ،توليد شده يه صورت سری يا به صورت کارخانه ای
 پروزليتيسم ،تبليغ و آگھی
 موسيقی با بلندگو در غرقه ھا
مقرر شدن در محل
 نياز به ثبت نام نيست
 اندازه ھرجا سه متر طولی می تواند باشد
ساکنين مجاور )ساکنين و مغازه ھايی که در محدوده جشن ھستند( می توانند از ساعت  7:30جايگاه خود را انتخاب کنند
شرکت کنندگان ديگر می توانند از ساعت  8:00وارد شوند :
اول
خيابان برای کودکان ،افراد مسن و افراد معلول با ھمراھی
گروه پذيرش ما باز می شود
سپس
وقتی اين افراد جايگزين شدند ،ورود به جشن برای ھمه آزاد می باشد

توجه !





عرض خيابان بايد به اندازه  5،3متر آزاد گذاشته شود تا يک آمبوالنس بتواند در آن تردد کند
ھيچ وسيله ای در اختيار گذاشته نمی شود و ھر کس بايد خودکفا باشد !
بعضی از جاھا برای برنامه ريزی و داوطلبان رزرو شده اند
ھيچ جسمی نبايد در مکان عمومی رھا شود

غرفه ھای غذا




فقط غرفه ھايی که در کميته برنامه ريزی ثبت نام کرده اند می توانند غذا بفروشند
چای ،قھوه ،بيسکويت و پيک نيک ھای جمعی آزاد ھستند! )بدون ثبت نام(
ھر کس زباله ھای خود را جداسازی کرده و در سطل ھای آشغال در دسترس می اندازد

تردد



در طول جشن از شنبه  6:00تا يکشنبه  23:00محدوده برای تردد وسايل نقليه بسته می باشد
ورود به پارکينگ ھای شخصی برای ساکنين مجاور آزاد می باشد

