ULIČNI MUZIČARI
POSTUPCI ZA DOBIJANJE DOZVOLE NASTUPANJA U NEŠATELU
HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI :
➢ 9-11 časova : Molba za dozvolu Gradskoj službi za bezbednost
➢ 10-22 časova : Muzičko izvođenje na 10 dozvoljenih mesta, osim 12h00 − 13h30 i 19h00 − 20h30,
izuzeti su vikendi i praznični dani.
OBAVEZNI ADMINISTRATIVNI POSTUPCI KOJE TREBA PREDUZETI PRE IZVOĐENJA :
➢ Pokazivanje zvaničnih dokumenata (lične karte, pasoša itd.) ;
➢ Kontrola u skladu sa zakonskim odredbama ;
➢ Testiranje 5 različitih muzičkih tema, najmanje 2 minuta svaka ;
➢ Kvalitet instrumenata / Radno stanje ;
➢ Dodela 1 lične i dnevne dozvole ;
➢ Informacija o poštovanju 10 predviđenih lokacija u gradu.
VAŽNE ODREDBE KOJE TREBA POŠTOVATI PRILIKOM VAŠEG NASTUPA :
➢ Posedovati neophodnu dozvolu, kao što je napred napisano ;
➢ 20 minuta po lokaciji, maksimum 2 puta na istom mestu ;
➢ Pojačivači zvuka nisu dozvoljeni ;
➢ Pitati za dozvolu rukovodioce državnih institucija da se izvodi muzika ispred terasa i traži bakšiš «
putem šešira » ;
➢ Dozvolu, koja se ne može preneti na drugog, treba uvek sa sobom da nosi lice koje se na njoj
potpisalo.
Sa ciljem da se stvori jedna fina harmonija između uličnih umetnika i žitelja našeg grada, Gradska služba
za bezbednost usvojila je mnoga pravila.
Ona su doneta da bi se olakšali administrativni postupci kao i da bi se izbegle moguće neugodnosti.
Dakle, ako želite da nastupate na ulicama našeg grada, pozivamo Vas da pažljivo pročitate ovaj
dokument.
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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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