CONDIȚII DE PARTICIPARE A PUBLICULUI
LA EVENIMENTUL „LA VILLE EST À VOUS” - ORAȘUL VĂ APARȚINE
Evenimentul „La ville est à vous” - Orașul vă aparține este o sărbătoare de amploare, gratuită și deschisă
tuturor, care își propune desfășurarea unor activități diverse pe străzi, pe durata unui weekend.
ANIMAȚII STRADALE
● Oricine poate ocupa un loc pentru a propune activitate gratuită sau contra cost (jocuri, coafor, lustragiu,
muzică, scenete...)
● Spectacolele itinerante sunt binevenite (fanfară, teatru stradal...)

TÂRGURI DE OBIECTE VECHI
● La târgul de obiecte vechi pot participa doar persoanele fizice
● În cadrul acestuia se pot vinde doar obiecte personale și uzate
● Fiecare expozant/ă își va recupera la final obiectele nevândute

SUNT INTERZISE
● Vânzarea de obiecte noi, produse în serie sau în mod industrial
● Orice activitate de prozelitism, propagandă sau publicitate
● Muzica în difuzoare la standurile de vânzare

INSTALARE
● Nu este necesară înscrierea
● Fiecare loc are 3 metri liniari

Cei din vecinătate (persoanele domiciliate și unitățile comerciale situate în perimetrul alocat evenimentului)
pot alege un loc începând cu ora 7.30.
Celorlalte persoane participante li se deschide accesul la străzi începând cu ora 8.00:
MAI ÎNTÂI,
Străzile sunt deschise pentru copii, persoane în vârstă și persoane cu mobilitate redusă, însoțiți/te de
echipa noastră de primire
APOI,
După ce se instalează aceste categorii de persoane, sărbătoarea este accesibilă tuturor.
ATENȚIE!

● Pe artera de circulație trebuie să rămână un culoar liber cu lățimea de 3,5m pentru a permite
trecerea unei ambulanțe.
● Nu se pune la dispoziție niciun material, fiecare se descurcă singur/ă!
● Anumite locuri sunt rezervate pentru activități programate sau benevoli
● Nu lăsați niciun obiect pe drumul public.

STANDURI DE ALIMENTAȚIE
● Vânzarea produselor alimentare este permisă exclusiv la standurile înscrise la comitetul de organizare
● Distribuirea gratuită de ceai, cafea, biscuiți și gustări este binevenită! (fără înscriere prealabilă)
● Fiecare participant/ă va selecta deșeurile proprii și va utiliza coșurile de gunoi puse la dispoziție.

REGULI DE CIRCULAȚIE
● Zona evenimentului este închisă pentru circulația autovehiculelor pe durata manifestării, în intervalul:
sâmbătă ora 6.00 - duminică ora 23.00
● Parcările private sunt accesibile persoanelor care locuiesc în zonă

