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atmosféra 2020 
Minulý rok sa nám podarilo niečo zázračné. Prvýkrát 
sme vypredali všetky vstupenky ešte v predpredaji, 
čím sme naplnili kapacitu na prasknutie. Áno, o 
festival Atmosféra je veľký záujem a pokojne by 

mohol narásť v počte návštevníkov, ale my to 
nechceme. Atmosféru majú ľudia radi pre jej 

komornú Atmosféru, a tak to aj ostane. Komorne, 
komunitne a pokojne. Stali sme sa tak festivalom, 

ktorý si vybudoval svoju silnú a stálu komunitu ľudí, 
ktorá ho každoročne navštevuje. 

Opäť tento rok budeme festival vylepšovať a 
investície navyšujeme.  

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 krásnej 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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cena, čas, dôležité 
informácie… 
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cena 
Cena za predajné miesto je 60€. 

Rozloha miesta  
Veľkosť predajného miesta je neobmedzená, 

avšak z organizačných dôvodov je nevyhnutné v 
prihláške uviesť preferovanú veľkosť. 

Dôležité: Tento rok nemáme v ponuke prenájom 
drevených stánkov, preto si musíš priniesť vlastný 
stánok, stôl, stoličku, jednoducho svoj predajný 

priestor.  

Chceme upozorniť, že je zakázané stanovať v 
rámci areálu. 

Vstupy 
V cene predajného miesta nie sú zahrnuté 

žiadne vstupy. Vstupenky si je potrebné zakúpiť 
v predpredaji tu: https://festivalatmosfera.sk . 
Voľné lístky priamo na mieste negarantujeme, 

očakávame opäť naplnenie kapacít (3000 ľudí). 

https://festivalatmosfera.sk
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elektrina 

15€ 

V prípade, ak máš záujem o elektrinu, poplatok 
je 15€ (kapacita 230V/16A) a je potrebné 

priniesť si vlastnú predlžovačku  (dĺžka 10m). 

Elektrinu odporúčame, ak máš záujem predávať 
aj vo večerných hodinách, pretože keď sa zotmie, 
areál nie je umelo nasvietený a je naozaj tma. A v 
tom prípade si so sebou určite prines aj vlastné 

dekoračné svetielka. 
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čas 

Areál  bude pre vás a vaše autá k dispozícii v 
piatok od 9:00 do 13:30. Po tejto hodine 

nesmie v areáli zostať žiadne auto.  

Čas predaja: 

Piatok 15:00 - 22:00 minimálne 
Sobota 9:00 – 22:00 minimálne. 

Nedeľa – 9:00 – 12:00 , odporúčaný čas, v 
tento deň je možné skončiť s predajom, avšak 

so zákazom vstupu s autom do areálu do 12:00. 

Cena za miesto je rovnaká, či sa rozhodnete 
predávať počas troch dní alebo len do soboty. 
Nie je možné prihlásiť sa len na 1 deň predaja.  

Handmade zóna nie je v noci strážená. 
Odporúčame výrobky a tovar po predávaní vo 

večerných hodinách zbaliť a ráno znova rozbaliť. 
Odporúčame si priniesť rudličku resp. vozík 

keďže do areálu počas festivalu nebude možný 
prístup s osobným autom. 
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workshopy 

Aj tento rok sa Atmosféra rozhodla podporiť 
workshopy organizované predajcami handmade 

výrobkov.  

Aj tebe - predajcovi, ponúkame pomoc pri ich 
organizácií.  

Tvoj záujem stačí napísať do prihlášky. 

Bližšie informácie obdržíš na základe nášho 
potvrdenia tvojej účasti na Atmosfére, najneskôr na 

konci apríla (budeme sa snažiť čo najskôr). 
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čo treba na predávanie 
Živnostník 

Pokiaľ si živnostník alebo právnická osoba, je potrebné mať so sebou registračnú pokladňu. Postačí aj 
virtuálna RP, ktorú si zadarmo vybavíš na úrade https://vrp.financnasprava.sk/#!/login 

Slobodné podnikanie 

Pokiaľ máš slobodné podnikanie / si slobodný umelec, musíš byť zaregistrovaný na Daňovom úrade a mať 
DIČ, preto pri registrácií uvádzaš len svoje DIČ. Nemusíš mať pri sebe registračnú pokladňu, avšak musíš 

vydávať doklad - väčšinou sa používajú paragóny (kúpiš ich napríklad v predajniach Ševt) 
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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!


