MÚSICOS DE RUA
PROCEDIMENTOS DE AUTORIZACÃO PARA ACTUAR EM NEUCHÂTEL
Horaires du lundi au vendredi :
➢ das 9h às 11h :
➢ das 10h às 22h :

Pedido de 1 autorização ao Service communal de la Sécurité
Produção musical nos 10 lugares autorizados, excepto das 12h às 13h30
e das 19h às 20h30, excepto fim-de-semana e feriados.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS OBRIGATÓRIOS ANTES DE ACTUAR :
➢ Apresentação de documento oficial (bilhete de identidade, passaporte, etc.) ;
➢ Verificação da conformidade com os requisitos legais ;
➢ Teste sobre 5 temas musicais diferentes, de pelo menos 2 minutos cada um ;
➢ Qualidade sonora e bom estado dos instrumentos ;
➢ Entrega de 1 autorização nominativa válida por um dia ;
➢ Informações sobre as regras de ocupação dos 10 lugares específicos na cidade.
REGRAS IMPORTANTE PARA CUMPRIR DURANTE A SUA ACTIVIDADE :
➢ Beneficiar da autorização necessária, tal como descrito acima ;
➢ Não ultrapassar 20 minutos por lugar e no máximo 2 vezes no mesmo sítio ;
➢ Os amplificadores de som não são permitidos ;
➢ Pedir autorização aos gerentes dos estabelecimentos públicos para tocar nas esplanadas e "passar o
chapeú" ;
➢ A autorização é intransmissível e deve estar sempre na posse do seu titular.
Com o fim de criar uma boa harmonia entre os artistas de rua e os utentes da nossa cidade, o Service
communal de la Sécurité promulgou algumas regras.
Estas regras foram criadas para facilitar os procedimentos administrativos de modo a evitar qualquer
transtorno futuro.
Assim, se quiser animar as ruas da nossa cidade, solicitamos que leia atentamente este documento.

www.neuchatelville.ch/musiciensderue
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Les 8 endroits en zone piétonne :
1.
2.
3.
4.

Rue du Bassin
Place des Halles
Place du Coq d’Inde
Place du Banneret

Les 2 endroits aux abords des ports :
5.
6.
7.
8.

Place Pury
Rue du Seyon
Place Coquillon
Rue de l’Hôpital

9. Débarcadères LNM
10. Place du 12 septembre
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