УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ЗА ЈАВНОСТА
ГРАДОТ Е ВАШ
Градот е ваш е голем бесплатен фестивал отворен за сите, со цел да се окупираат
улиците за време на викенд.
АНИМИРАЊЕ НА УЛИЦА
● Секој може да заземе место за да понуди некоја бесплатна или платена активност (игри, фризер,
чистење чевли, музика, скечови...)
● Мобилните активности се добредојдени (дувачки оркерстар, уличен театар итн.)

НЕФОРМАЛНА ПРОДАЖБА
● Само физички лица можат да учествуваат на неформалната продажба
● Дозволена е продажба само на лични и користени предмети
● Секој си ги собира своите непродадени предмети

НЕ Е ДОЗВОЛЕНО
● Продажба на нови, масовно произведени или индустриско произведени предмети
● Прозелитизирање, пропаганда или рекламирање
● Гласна музика на тезгите

СМЕСТУВАЊЕ
● Без регистрација
● Големината на зафатената локација е 3 линеарни метра

Локалните жители (жителите и бизнисите лоцирани во периметарот на фестивалот) можат да
изберат локација од 7:30 ч
Останатите учесници можат да пристапат на улиците од 8:00 ч.:
ПРВО,
Улиците се отворени за деца, постари лица и лица со намалена подвижност, придружувани од
нашиот тим за прием
ПОТОА,
Откако ќе се сместат овие луѓе, забавата е достапна за сите.
ВНИМАНИЕ!
● Патот мора да остане слободен во 3,5 метра широчина за да се овозможи минување на
брза помош
● Не е обезбедена никаква опрема, секој треба сам да се снајде!
● Некои места се резервирани за програмирање или волонтери
● Никаков предмет не смее да се остава на јавниот пат

ТЕЗГИ ЗА ХРАНА
● Само тезгите коишто се регистрирани во организациониот комитет може да продаваат храна
● Добредојдени се заеднички чаеви, кафиња, колачиња и излети! (без регистрација)
● Секој го сортира својот отпад и ги користи достапните корпи за отпадоци.

СООБРАЌАЈ
● Периметарот е затворен за возила за времетраењето на настанот од сабота 06:00 ч. до недела
23:00 ч.
● Приватните паркинзи остануваат достапни за жителите

