Para os finalistas do ano 2020 e seus familiares
Estamos tão entusiasmados para celebrar consigo a sua formatura! Por
favor leia atentamente esta lista de " o que fazer e o que não fazer " para
ajudar a tornar este evento um sucesso seguro e comemorativo! Este
evento vai acontecer,haja chuva ou faca sol!
Por favor, ajude-nos a celebrar
fazendo o seguinte...

Por favor, ajude a manter o evento
seguro e especial para todos...

Vista o seu boné e a beca!

Traga um carro não maior que uma minivan para o evento. Veículos maiores
devem estar preparados para estacionar
mais atrás do que veículos menores para
ajudar a todos a ver.

Transmita ao vivo o evento no seu
telefone enquanto assiste ao vídeo ou
ouve ao vivo no WMPG 90.9 FM através
do auto-rádio ou telefone. Links para a
transmissao em directo.
Convide amigos e familiares para verem
o evento ao vivo na TV a partir das suas
casas!

Não tocar música ou estações de rádio
que não sejam WMPG.
Entre pela entrada marcada com o seu
bilhete e saia pela saída marcada.

Decore os seus carros!
Aplaudir de dentro do seu carro baixando
os vidros da janela do lado do passageiro
e usar ruídos festivos para aumentar a
felicidade!

Não decorar a parte superior do seu carro
de uma forma que obstrua a vista dos
carros atrás de si. Nada de balões de
látex.

Poupar o uso de aplausos, ruídos e
Deixe sinais e cartazes em comemoração buzinas de carro para momentos de
celebração designada.
da Classe de 2020, que se encontra à
volta do perímetro da cerimónia.
Abra apenas as janelas do lado direito do
Retire a sua máscara para a fotografia de carro para que todos nós possamos
apanhar ar fresco, em segurança.
graduação.
os finalistas devem sentar-se no lado do
passageiro (à direita) do carro para

ajudar na coreografia da cerimónia.
Mantenha-se a 6 pes de distancia das
pessoas sempre e use a mascara sempre
que estiver fora do seu caro. (ecepto para
a sua foto de graduacao).
Mantenha-se o tempo todo no seu carro
até... a hora de receber o seu diploma!
Nada de reunir ao ar livre (ou seja, na
traseira de um caminhão ou de um
descapotável). Não há assentos externos
para nenhum grupo. Todos os
participantes devem estar em um veículo.
Entrada e saída de veículos apenas do
lado do oceano para minimizar o contacto
social.
Deixe os seus animais de estimação em
casa.
Usar o banheiro antes de sua chegada.
(Haverá acesso limitado aos banheiros
dentro do Ocean Gateway).
Limite o tempo de paragem do veículo, se
possível.
traga os telefones (e laptops) totalmente
carregados para o streaming (opcional)
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