Service de la protection et de la sécurité
Sécurité publique

PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI PENTRU
PRODUCȚIA DE MUZICĂ DE STRADĂ LA NEUCHÂTEL

Pentru a crea o armonie bună între artiștii de stradă și localnicii orașului nostru, au fost adoptate mai
multe reguli. Acestea sunt destinate să ușureze procedurile administrative și să evite astfel anumite
neplăceri ulterioare.
Prin urmare, dacă doriți să animați străzile orașului nostru, vă invităm să citiți cu atenție acest
document.
ORAR DE LUNI PENTRU VINERI:
•

Contactați serviciul de protecție și securitate prin telefon la 032 717 70 70 de luni până vineri de la 9:00
la 11:00. Va fi organizată o întâlnire la biroul de securitate publică, quai Robert-Comtesse 3 din
Neuchâtel, la etajul 1 la sud de clădire, intrare spre malul lacului, pentru a obține autorizația de a cânta
în orașul Neuchâtel.

•

De la ora 10 la ora 22 :Producție muzicală în cele 10 locuri autorizate, cu excepția orelor 12 - 13:30 și
19 - 20: 30, cu excepția duminicilor și a sărbătorilor legale.

CERINȚE ADMINISTRATIVE OBLIGATORII CARE TREBUIE EFECTUATE ÎNAINTE DE A SE
PRODUCE :
•

Prezentarea documentelor oficiale (carte de identitate, pașaport etc.);

•

Monitorizarea respectării cerințelor legale;

•

Testarea a 5 teme muzicale diferite de cel puțin 2 minute fiecare;

•

Calitatea instrumentelor / Starea de funcționare;

•

Livrarea unei autorizații personale și zilnice;

•

Prezentarea celor 10 locații planificate în oraș;

DISPOZIȚII IMPORTANTE CARE TREBUIE URMATE ÎN TIMPUL ACTIVITĂȚII DUMNEAVOASTRĂ:
•

Posedați autorizația necesară, așa cum este descris mai sus;

•

20 de minute pe locație, maxim de două ori în aceeași locație;

•

Amplificatoarele de sunet nu sunt permise;

•

Solicitați permisiunea responsabililor de unități publice să se joace în fața teraselor și să se ”treacă cu
pălăria”;

•

Autorizația, care nu poate fi transferată, trebuie să fie întotdeauna purtată de persoana care a
semnat-o.

www.neuchatelville.ch/musiciensderue
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Locurile

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

032 717 70 70 ı
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