CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO
“LA VILLE EST A VOUS”
“La ville est à vous” é uma grande festa, com entrada gratuita e aberta a todos, com o objetivo
de ocupar as ruas durante um fim-de-semana.

ANIMAR AS RUAS
•
•

Cada pessoa pode escolher um lugar para propor uma atividade gratuita ou paga
(jogos, cabeleireiro, máquina de engraxar sapatos, música, sketches…)
As animações ambulantes são bem-vindas (fanfarra, teatro de rua…)

VELHARIAS E ANTIGUIDADES
•
•
•

Apenas os vendedores particulares podem participar na feira de velharias e
antiguidades
Apenas podem ser vendidos artigos pessoais e usados
Cada pessoa recuperará os artigos que não tenham sido vendidos

É PROIBIDO
•
•
•

A venda de artigos novos, produzidos em série ou de forma industrial
O proselitismo, a propaganda ou a publicidade
A música alta nas bancas

INSTALAÇÃO
•
•

Sem inscrição
A dimensão de um lugar é de 3 metros lineares

Os residentes (habitantes e comércios situados no perímetro da festa) podem escolher um
lugar a partir das 7h30.
Os outros participantes podem aceder às ruas a partir das 8h00:
EM PRIMEIRO LUGAR,
As ruas estão abertas às crianças, aos idosos e às pessoas com mobilidade reduzida,
acompanhadas pela nossa equipa de apoio
DE SEGUIDA,
Assim que estas pessoas estiverem instaladas, todos podem aceder à festa.

ATENÇÃO!
•

•
•
•

A estrada deverá ficar desimpedida, num espaço de 3,5 m de largura, de modo
a permitir a passagem de uma ambulância
Não é fornecido qualquer material, cada pessoa deve trazer o seu!
Alguns lugares estão reservados para a programação e para os voluntários
Não deve ser deixado qualquer objeto na via pública

BARRACAS DE COMIDA
•
•
•

Apenas as barracas inscritas junto do comité organizador podem vender comida
Os chás, cafés, bolachas e piqueniques partilhados são bem-vindos! (sem
inscrição)
Cada pessoa faz a separação dos seus resíduos e utiliza os caixotes do lixo
disponibilizados

CIRCULAÇÃO
•
•

O perímetro é fechado aos veículos durante a manifestação, de sábado às 6h00
até domingo às 23h00
Os estacionamentos privados permanecem acessíveis aos residentes

