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atmosféra 2020 

Tento rok bude festival plný veľkých mien, 
mimoriadnych umelcov, bude ešte niekoľkonásobne 

kvalitejší. Do jeho kvality sme investovali ešte viac 
práce aj financií.  

Tieto zmeny prinesú omnoho viac návštevníkov a 
osobitnú starostlivosť pre našich predajcov, ktorým sa 

bude venovať niekoľko členov nášho tímu pre plnú 
spokojnosť.  

Spokojnosť a tvoje vyššie predaje sú cieľom tímu 
Atmosféry.  
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Ďakujeme za tvoj záujem predávať na Atmosfére 2020! 

Prosíme, aby si si pred registráciou pozorne prečítal naše podmienky predaja. 

podmienky predaja
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hontianske nemce
kde?
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Miesto: Hontianske Nemce 

Festival sa odohráva na zelenej lúke medzi vinicami v krásnej prírode Štiavnických vrchov 25km od Banskej 
Štiavnice.  

Viac o samotnom festivale Atmosféra si môžete prečítať na našej westránke alebo Facebooku. 

WEB: https://festivalatmosfera.sk/  

FACEBOOK: www.facebook.com/FestivalAtmosfera/. 

https://festivalatmosfera.sk/
http://www.facebook.com/FestivalAtmosfera/
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čo môžeš očakávať 

Atmosféru nám bude robiť približne 3000 
návštevníkov. Je pre nás dôležité, aby mali 

návštevníci kvalitné, dostupné a rôznorodé jedlo.  

Predajcov bude okolo 30 vrátane alko, nealko, 
malého aj veľkého občerstvenia. 

jedinečnosť  stánku  
 Dbáme na to, aby návštevníci mali možnosť 

výberu z rôznych kuchýň. Preto ti zaručujeme, že 
tvoja ponuka jedla bude na festivale 

bezkonkurenčná a teda jediná svojho druhu. 

Z týchto dôvodov sme cenu za miesto a prívod 
elektriny odlíšili a dávame možnosť vybrať si. 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cena za predajné miesto 
150€ 

Rozloha miesta - predná línia do 3m, maximálna 
hĺbka 8m vrátane auta/dodávky 

  

alebo 

250€ 
Rozloha miesta - predná línia nad 3m, 

maximálna hĺbka 8m vrátane auta/dodávky. 

Vstupy 

V cene predajného miesta nie sú zahrnuté 
žiadne vstupy. Vstupenky si je potrebné zakúpiť v 

našom predpredaji na https://
festivalatmosfera.sk . Voľné lístky priamo na 

mieste negarantujeme, pretože očakávame tento 
rok opäť naplnenie kapacít (3000 ľudí). 

https://festivalatmosfera.sk
https://festivalatmosfera.sk
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elektrina 

 
150€ 

230V/16A 

alebo 

200€ 
400V/16A 

Každý predajca si zároveň musí priniesť vlastnú 
predlžovačku s minimálnou dĺžkou 15 metrov. 
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kaucia 
Naše životné prostredie nám nie je ľahostajné. 

Záleží nám na tom, čo po nás zostane, ale najmä 
nezostane.  

Každý gastro predajca je povinný zaplatiť vrátnu 
kauciu vo výške 100€ za vyčistenie miesta pri 

odchode. 
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čas 

Areál  bude pre vás a vaše autá k dispozícii od 
štvrtku rána. V piatok do 12:00 musí byť stavba 
vášho predajného miesta dokončená. Po tejto 

hodine nesmie v areáli zostať žiadne auto.  

Čas predaja: 

Piatok 15:00 - 02:00 

Sobota 7:00 – 02:00 pričom ranný čas je platný 
najmä pre gastroprevádzky, ktoré majú v ponuke 

raňajkové občerstvenie. 

Nedeľa – 7:00 – 12:00 platí pre stánky s nápojmi a 
raňajkami / malým občerstvením, na základe 

dohody s organizátorom 

Chceme zároveň upozorniť, že pre predajcov je 
zakázané stanovať za stánkami v areáli. 
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čo treba na 
predávanie 

Doklady a pokladňa   
Každý gastropredajca musí mať pri sebe RP a 

všetky doklady uvedené v zmluve.  

Biorozložiteľný riad 
Spoločne sa snažíme prispieť k šetreniu 

životného prostredia, čo je náročne dodržať v 
prípadov spojenia gastropriemyslu a festivalov.  

Preto sme sa rozhodli stanoviť podmienku, že 
každý gastropredajca musí používať len 

biorozložiteľný riad.  

Platí zákaz predávania alkoholických nápojov v 
stánkoch nie na to určených a zároveň zákaz 

predaja nápojov v skle. 

Pri nedodržaní tejto podmienky dôjde k 
porušeniu zmluvy a predajca bude musieť 

bezodkladne ukončiť predaj bez nároku na 
vrátenie poplatku. 
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registrácia a 
postup platby 

Posledné registrácie prijímame do 30.4.2020. 

Do 15.5. budú všetci záujemcovia kontaktovaní a 
informovaní o vybratí  resp. nevybratí. 

Zároveň najneskôr do 31.5. na základe dohody 
pošleme e-mailom zmluvu spolu s faktúrou.  

Do 31 dní od vystavenia FA je potrebné poštou 
doručiť fyzicky podpísanú zmluvu naspäť a zaplatiť 

vystavenú FA. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj 
kontaktovať na e-mailovej adrese 
predajcovia@festivalatmosfera.sk.

mailto:predajcovia@festivalatmosfera.sk
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tešíme sa na teba!


