Service de la protection et de la sécurité
Sécurité publique

DIRETIVAS PARA A OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MÚSICA DE
RUA EM NEUCHÂTEL

No objetivo de criar uma boa harmonia entre os artistas de rua e os utentes da nossa cidade, várias
regras foram estabelecidas. Elas destinam-se a facilitar os procedimentos administrativos e deste
modo evitar certos inconvenientes que poderiam surgir ulteriormente.
Portanto, se deseja animar as ruas da nossa cidade convidamo-lo a ler atentamente este documento.

HORÁRIO DE ABERTURA DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA :
•

Contatar o Departamento de Proteção e Segurança por telefone no 032 717 70 70 de segunda a
sexta-feira das 9h00 às 11h00. Um encontro será organizado no Gabinete de Segurança Pública,
Quai Robert-Comtesse, no 1o andar ao sul do edifício, entrada lateral da parte do lago, a fim de obter
autorização par jogar na cidade de Neuchâtel.

•

Das 10 às 22 horas : Produção musical nos 10 locais autorizados, exceto entre as 12h00 e as 13h30
e das 19h00 às 20h30, assim como aos domingos e dias feriados.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OBLIGATÓRIAS A SEREM TOMADAS ANTES DE SE PRODUZIR :

•

Apresentação dos documentos oficiais (bilhete de identidade, passaporte, etc.) ;

•

Verificação do respeito das exigências legais;

•

Teste de 5 temas musicais différentes, cada um de uma duração mínima de 2 minutos;

•

Qualidade dos instrumentos / Estado de funcionamento ;

•

Entrega de uma autorização nominativa e diária;

•

Apresentação dos 10 lugares previstos na cidade;

DISPOSIÇÕES IMPORTANTES A RESPEITAR DURANTE A SUA ATIVIDADE:

•

Estar en posse da autorização necessária como descrita aqui acima ;

•

20 minutos de permanência por local, ao máximo 2 vezes no mesmo sítio ;

•

Os amplificadores de som não são permitidos;

•

Pedir autorização aos gerentes dos estabelecimentos públicos se podem exibir-se à frente das
esplanadas e se podem « passar com o chapéu »;

•

A autorização, é intransmissível, e deve estar sempre em possessão da pessoa que a assinou.
www.neuchatelville.ch/musiciensderue

: 032 717 70 70
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Service de la protection et de la sécurité, office de la sécurité publique ı Quai Robert-Comtesse 3 ı 2000 Neuchâtel ı 

Lugar, sítio

032 717 70 70 ı

Ponto de referência

1. Rue du Bassin - Rue de la Treille
2. Place des Halles – Rue des Flandres
3. Place du Coq d’Inde – Ruelle des Chaudronniers
4. Rue du Trésor – Rue du Château
5. Place Pury
6. Rue du Seyon-Place du Grand-Mazel
7. Place Coquillon-Temple du Bas
8. Rue de l’Hôpital
9. Place du Port
10. Place du Douze-Septembre
11. Sécurité publique
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