REGULAMENTO
PARTICIPANTE
A organização das sessões terá sempre a mesma lógica:
1 |Envie um email para bichosdomato@ecosurbanos.pt,
bichosdomato@ecosurbanos.pt com o assunto: BICHOS DO MATO,
MATO para
reservar o seu lugar para o dia do concerto desse mês.
2 | Identifique nesse email:
•
•
•
•
•
•

Nome:
Morada:
Data de Nascimento:
NIF:
Contacto telefónico para cada inscrição:
Endereço de email:

3 | Existe um limite de duas
as reservas por e-mail.
e
Se entrar na lista de convidado(a)s,
s, receberá um email
de confirmação. Tenha
enha certeza que vai participar - ou avise-nos
nos com antecedência, se não puder, para
que alguém da lista de espera possa participar.
Um dia antes do evento,, será enviada uma email o(a)s convidado(a)s,
nvidado(a)s, com todos os detalhes: endereço
e informações práticas (incluindo doações sugeridas e todas as outras regras da casa).
4 | Obrigatório chegar 30 minutos antes do tempo. Tome um chá, vinho, ou as propostas que os
anfitriões oferecerem. Tal como nas Living Room Sessions que existem em muitas capitais,
capitais aproveite e
converse com amigos novos e velhos, fique confortável.
5 | A sessão durará cerca de uma hora, dependendo do(a)s
do
artistas, depois do concerto, haverá cerca de
30 minutos para convívio entre todo(a)s.
todo
6 | Um vez que o(a)ss artistas começam a sua atuação, pode não ser possível entrar. Vamos ter um
chapéu para que cada convidado(a) possa contribuir para o “cachet” do género
gé
donativo consciente.
consciente
7 | As sessões vão ser filmadas e ou fotografadas, é obrigatório ceder os direitos de imagem.
8 | Caso queira, pode trazer algo para partilhar, como quem vai a casa de um amigo(a) (exemplo: um
bolo, ou outra especialidade, garrafa de vinho, queijo ou uma entrada,…)
9 | A participação no programa BICHOS DO MATO,, pressupõe a aceitação integral do presente
regulamento.
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