POGOJI SODELOVANJA ZA JAVNOST
»Mesto je vaše« je velika brezplačna zabava, ki je odprta za vse, prirejamo pa jo s ciljem, da med vikendom
oživimo ulice mesta.
OŽIVITEV ULICE
● Vsakdo si lahko izbere mesto na ulici in ponudi brezplačno ali plačljivo dejavnost (igre, frizer, loščenje
čevljev, glasba, skeči …)
● Dobrodošle so tudi uprizoritve v gibanju (fanfare, ulično gledališče ...)

GARAŽNA RAZPRODAJA
● Na garažnih razprodajah lahko sodelujejo samo fizične osebe
● Prodajajo se lahko samo osebni in rabljeni predmeti
● Neprodane predmete mora odstraniti vsak sam

NI DOVOLJENO
● Prodaja novih predmetov ter serijsko ali industrijsko proizvedenih izdelkov
● Nagovarjanje k spreobrnjenju, propaganda ali oglaševanje
● Preglasna glasba na stojnicah

NAMESTITEV
● Registracija ni potreba
● Uporabite lahko 3 metre dolg prostor

Domačini (kamor spadajo prebivalci in trgovine, ki se nahajajo na območju zabave) si lahko svoje mesto
na ulici izberejo že od 7.30 ure dalje.
Drugi udeleženci lahko do ulic dostopajo od 8.00 ure dalje.
NAJPREJ
Ulice se odprejo za otroke, starostnike in osebe z zmanjšano mobilnostjo, ki jih lahko spremlja naša
ekipa za sprejem.
NATO
Ko so te osebe na svojih mestih, je zabava dostopna za vse.
POZOR!
● Cesta mora ostati nezasedena po širini 3,5 metra, da se omogoči prehod reševalnega vozila
● Zagotoviti ni mogoče nobenih materialov – vsak se mora znajti sam
● Določena mesta so rezervirana za izvedbo programa ali prostovoljce
● Na glavni cesti se ne sme pustiti nobenega predmeta

STOJNICE S HRANO
● Hrano lahko prodajajo samo stojnice, ki so registrirane pri odboru organizatorja
● Udeležence se spodbuja, da si med seboj delijo čaj, kavo, piškote in hrano za piknik (registracija ni
potrebna)
● Vsak pospravi svoje odpadke in uporablja zabojnike, ki so na voljo

PROMET
● Območje je v času trajanja zabave od sobote od 6. ure in do nedelje do 23.30 ure zaprto za vozila
● Zasebna parkirna mesta morajo ostati dostopna za domačine

