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Čerstvé Ovocie, n.o. 
Hviezdoslavovo nám. 9, 

811 02 Bratislava, 

Slovenská republika 

 

www.cerstveovocie.sk 

info@cerstveovocie.sk 

Čerstvé Ovocie, n.o.Čerstvé Ovocie, n.o.Čerstvé Ovocie, n.o.Čerstvé Ovocie, n.o.  v spolupráci s GRAPE FESTIVALOMGRAPE FESTIVALOMGRAPE FESTIVALOMGRAPE FESTIVALOM uvádza 

 

Urban Market 201Urban Market 201Urban Market 201Urban Market 2017777    (Summer Edition)(Summer Edition)(Summer Edition)(Summer Edition)    
(ostrov dobrého dizajnu, módy, doplnkov, šperkov, kreatívnej tvorby, umenia a zaujímavých 

produktov nielen zo Slovenska) 
 

    
    
Urban Market 2017 (Summer Edition) je súčasťou festivalu Grape na letisku vUrban Market 2017 (Summer Edition) je súčasťou festivalu Grape na letisku vUrban Market 2017 (Summer Edition) je súčasťou festivalu Grape na letisku vUrban Market 2017 (Summer Edition) je súčasťou festivalu Grape na letisku v    Piešťanoch. Piešťanoch. Piešťanoch. Piešťanoch. 
Tento rok sa festival rozrastie aTento rok sa festival rozrastie aTento rok sa festival rozrastie aTento rok sa festival rozrastie a    spolu privítame približne 20spolu privítame približne 20spolu privítame približne 20spolu privítame približne 20    000 návštevníkov.000 návštevníkov.000 návštevníkov.000 návštevníkov.        
 
Buď aj ty súčasťou našej oslavy dizajnu, módy, hudby, súčasných trendov a životného štýlu 
ale hlavne dobrej a kreatívnej nálady. 
 
dátum konania: 11111111....    08. 08. 08. 08. ----        11112. 08. 20172. 08. 20172. 08. 20172. 08. 2017  (piatok / sobota) 
miesto konania: Letisko PiešťanyLetisko PiešťanyLetisko PiešťanyLetisko Piešťany 
 
registrácia: registrácia: registrácia: registrácia:         08080808. . . . 06060606. 201. 201. 201. 2017777    ----    14141414. . . . 07070707. 201. 201. 201. 2017777    
kontakt:        info@info@info@info@urbanmarket.skurbanmarket.skurbanmarket.skurbanmarket.sk    
    
Urban MarketUrban MarketUrban MarketUrban Market    
web:   www.urbanmarket.sk 
facebook:  www.facebook.com/urbanmarketofficial 
 
Čerstvé OvocieČerstvé OvocieČerstvé OvocieČerstvé Ovocie    
web:   www.cerstveovocie.sk 
facebook:  www.facebook.com/cerstveovocie 
 
Festival GrapeFestival GrapeFestival GrapeFestival Grape    
web:   www.grapefestival.sk 
facebook:   www.facebook.com/grapefest 
 
Zdieľajte Urban Market aj s vašimi priateľmi: 
https://www.facebook.com/events/1862191060773546 
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Čerstvé Ovocie, n.o. 
Hviezdoslavovo nám. 9, 

811 02 Bratislava, 

Slovenská republika 

 

www.cerstveovocie.sk 
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Aj ty môžeš byť súčasťou Urban Marketu.Aj ty môžeš byť súčasťou Urban Marketu.Aj ty môžeš byť súčasťou Urban Marketu.Aj ty môžeš byť súčasťou Urban Marketu. 
 
Aj ty sa môžeš stať súčasťou našej kreatívnej zóny. Stačí sa zaregistrovať alebo nám ponúknuť 
workshop, ktorý ťa vie ešte lepšie odprezentovať a priblížiť publiku. 
 
Súčasťou kreatívnej zóny budú workshopy, diskusie, dj sety ale aj veľa módy a doplnkov. 
 
Urban Market je najvýraznejším a najväčším alternatívnym podujatím na Slovensku 
zameraným na prezentáciu súčasnej módy, amatérskej ale aj profesionálnej kreatívnej tvorby, 
dizajnu, streetartu a mladého umenia. Staň sa aj ty súčasťou!Staň sa aj ty súčasťou!Staň sa aj ty súčasťou!Staň sa aj ty súčasťou!    
    

        

        
 
Grape festival sa koná už po ôsmy raz na letisku v Piešťanoch. Posledné dva ročníky boli 
vypredané, na letisku sa tak počas dvoch dní premlelo 20 000 návštevníkov. Grape je známy 
nielen skvelým hudobným výberom, ale aj dôrazom na vizuálnu stránku. Jeho 
nepostrádateľnou a obľúbenou súčasťou sú každoročné témy a dresscode. Témou aktuálneho 
ročníka sú Kmeny, o ktorej viac informáci prinesieme už čoskoro. 
    
Ako vyzeral Urban Market v predošlých rokoch zhliadnete v týchto krátkych videách: 
2016: https://vimeo.com/180491849 
2015: https://vimeo.com/137810023 
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Čerstvé Ovocie, n.o. 
Hviezdoslavovo nám. 9, 

811 02 Bratislava, 
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www.cerstveovocie.sk 
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REGISTRÁCIA:REGISTRÁCIA:REGISTRÁCIA:REGISTRÁCIA:    
 
Registrácia prebieha od 08. júnaRegistrácia prebieha od 08. júnaRegistrácia prebieha od 08. júnaRegistrácia prebieha od 08. júna    2012012012017 do 147 do 147 do 147 do 14. júla 201. júla 201. júla 201. júla 2017777.... Potvrdzujúce správy o akceptovaní 
a neakceptovaní registrácie budú prichádzať až po uzatvorení registrácie, teda po termíne 21. 
júla. 
 
Ako organizátor si vyhradzujeme právo ukončiť registráciu skôr pri naplnení kapacity, alebo 
predĺžiť lehotu prihlasovania. O všetkých zmenách vždy informujeme cez náš komunikačný 
kanál na Facebooku (Čerstvé Ovocie a Urban Market) ako aj cez náš web 
www.urbanmarket.skwww.urbanmarket.skwww.urbanmarket.skwww.urbanmarket.sk. 
 
Všetky informácie a konzultácie ohľadom  marketu sú riešené iba z emailovej adresy: 
info@urbanmarket.skinfo@urbanmarket.skinfo@urbanmarket.skinfo@urbanmarket.sk. Komunikujte iba z jednej emailovej adresy, aby zbytočne neprišlo ku 
komunikačnému šumu a nedorozumeniam! 
 

Povinnosti pPovinnosti pPovinnosti pPovinnosti predajcu:redajcu:redajcu:redajcu:    
 

• Registrovať sa cez online formulár, ktorý nájdete tu: https://goo.gl/uHXdWC 

• Poslať reprezentatívnu fotografiu v čo najväčšom rozlíšení (môže poslať viac 
fotografií). Informácie vyplnené v registrácii budú použité najmä na prezentačné účely. 

• Pre splnenie podmienok registrácie je potrebné, aby každý vystavovateľ zaslal skeny 
nasledujúcich dokumentov: čestné prehlásenie, sken DIČ kartičky, živnostenského listu, 
1. a 3. stranu z pokladničnej knihy, potvrdenie o používaní elektronickej alebo virtuálnej 
pokladnice, žiadosť o predaj. 

• Včasne uhradiť registračný poplatok 

• Pripraviť si svoje prezentačné miesto podľa svojho najlepšieho uváženia 

• Rešpektovať pokyny od organizátora 

• Prísť do areálu už večer pred začiatkom podujatia 

• Rešpektovať otváracie hodiny Urban Marketu a neodchádzať skôr (nedodržiavanie 
predajných časov znamená, že ako organizátor môžeme voľne disponovať s vašou 
predajnou plochou) 

• Predajca je povinný zúčastniť sa predaja počas všetkých dní alebo poslať svojho 
zástupcu 

• Byť dostatočne zásobovaný 
 
Predajné miesto ponúkame veľkom stane. Predajca môže odmietnuť stôl a aj lavicu, ktoré sú 
súčasťou prezentačného miesta. Predajca má možnosť rezervovať si viac miest. 
 
Všetky organizaVšetky organizaVšetky organizaVšetky organizačné pokyny vám budú zaslané po potvrdení vašej registrácie.čné pokyny vám budú zaslané po potvrdení vašej registrácie.čné pokyny vám budú zaslané po potvrdení vašej registrácie.čné pokyny vám budú zaslané po potvrdení vašej registrácie. 

    
    
Registračné poplatky:Registračné poplatky:Registračné poplatky:Registračné poplatky:    
 
Klasické predajné miKlasické predajné miKlasické predajné miKlasické predajné miestoestoestoesto            170170170170€€€€    
2x2m =  kryté predajné miesto – 2 x 2 m, 1 vstupenka na festival, stanovanie v oddelenom stanovom 

mestečku, elektrina, stráženie predajného stanu, stôl a lavica na sedenie 
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VlastnéVlastnéVlastnéVlastné    predajné mipredajné mipredajné mipredajné miestoestoestoesto            222222220000€€€€    
3x3m (vlastný stan) =  vymeraná plocha pre vlastný stan do rozmerov 3x3 m, 1 vstupenka na festival, 

stanovanie v oddelenom stanovom mestečku, elektrina 
 

PREMIUM: PopPREMIUM: PopPREMIUM: PopPREMIUM: Pop----up shop / Showroomup shop / Showroomup shop / Showroomup shop / Showroom    > 500> 500> 500> 500€€€€    (cena dohodou)(cena dohodou)(cena dohodou)(cena dohodou)    
5x5m a viac (podľa dohody) - kryté predajné miesto v "premium" stane, s limitovanou kapacitou značiek 
v predajnom stane (cca. 5 značiek, 1 vstupenka na festival, stanovanie v oddelenom stanovom mestečku, 

elektrina, stráženie predajného stanu 
 

V prípade, že potrebujete viac miesta pre svoju prezentáciu, napíšte email na 
info@urbanmarket.skinfo@urbanmarket.skinfo@urbanmarket.skinfo@urbanmarket.sk a rozpíšte vašu požiadavku. Kapacita stanu a aj miesta pre vlastné 
stánky je obmedzená. 
 

Doplnkové službyDoplnkové službyDoplnkové službyDoplnkové služby::::    
 
VstupeVstupeVstupeVstupenka pre pomocníkanka pre pomocníkanka pre pomocníkanka pre pomocníka            45454545€€€€    
(každý predajca má nárok na zakúpenie zvýhodneného lístka pre max. 3 pomocníkov. Ak predajca chce 
mať pri sebe pomocníkov viac, musí im zabezpečiť vstupenky v predajných sieťach alebo na mieste 

festivalu) 

VIP parkingVIP parkingVIP parkingVIP parking                    44440000€€€€    
(LIMITOVANÝ POČET MIEST / možnosť parkovať za oblasťou Urban Marketu, v súkromnom stanovom 

mestečku, kde bude možné prísť a odísť v ľubovoľný čas) 

Extra stolíkExtra stolíkExtra stolíkExtra stolík                    10101010€€€€    
(zapožičanie stolíka) 

ŠtenderŠtenderŠtenderŠtender                    10101010€€€€    
(zapožičanie štendra) 

 

Povinnosti organizátora:Povinnosti organizátora:Povinnosti organizátora:Povinnosti organizátora:    
    

• Organizačná a koordinačná činnosť    
• Príprava predajnej plochy    
• Zabezpečenie čistoty v okolí predajnej plochy    
• Zabezpečenie elektrickej energie    
• Zabezpečenie odkladacieho priestoru (uzatvorenie a stráženie stanu na noc)    
• Zabezpečenie propagácie (online a offline)    
• Konzultácie pre predajcu ohľadom prípravy predajnej plochy    

 
Usmernenie k dokumentomUsmernenie k dokumentomUsmernenie k dokumentomUsmernenie k dokumentom    
Je potrebné zaslať oskenovanú kópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU 
zo svojej knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie 
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (strana 1 a 3), alebo čestné vyhlásenie s 
uvedením ustanovení osobitného predpisu (Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice), že predajca/vystavovateľ nie je povinný na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 
 
Pre slobodného umelca platí: oskenované potvrdenie o pridelení DIČ 
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Toto usmernenie sa vzťahuje na všetkých záujemcov o prezentačnú plochu zo Slovenska ale 
aj zahraničia.    
 

NEPREHLIANEPREHLIANEPREHLIANEPREHLIADNITE!DNITE!DNITE!DNITE!    
 

• Ako organizátor nezodpovedáme, za to či máte registračnú pokladňu alebo nie. 
Nenesieme zodpovednosť pri daňovej kontrole. Nezodpovedáme ani za licencie, ktoré 
sú potrebné pre Vaše produkty a ich predaj. Táto povinnosť pre Vás vyplýva z Vašej 
podnikateľskej činnosti. 

• Ako organizátor nezodpovedáme za počasie a iné nepriaznivé prírodné podmienky. 

• Ako organizátor nezodpovedáme za predaj vašich produktov. 
 

• RRRRegistrácia trvá do 14egistrácia trvá do 14egistrácia trvá do 14egistrácia trvá do 14. júla 201. júla 201. júla 201. júla 2017777    

• Po potvrdení registrácie pošleme predajcom faktúru na emailovú adresu uvedenú v 
registrácii, kde budú všetky potrebné údaje na úhradu. 

• Platí sa až po obdržaní faktúry, ktorá sa uhrádza prevodom na účet. 

• Originál faktúru obdrží predajca v deň konania akcie, poprípade sa dopošle na 
uvedenú adresu. 

• Všetky potrebné informácie dôležité k tomu aby sa predajca mohol zúčastniť Urban 
Marketu obdrží v dostatočnom predstihu. 

• Po registrovaní a uhradení registračného poplatku (prípadne iných služieb) 70% z 
uhradenej sumy (od 26.7. – 2.8.), 100% z uhradenej sumy (od 3.8.). 

• V prípade, že predajca do konania akcie neoznámi svoju neúčasť a má zaplatený 
registračný poplatok (prípadne iné doplnkové služby) nebude mu vrátená uhradená 
suma. 

• Zaplatením registračného poplatku súhlasíte so všetkými vyššie uvedenými 
podmienkami, povinnosťami vystavovateľa a okolnosťami poskytnutia prezentačného 
priestoru. 

• Organizátor má právo na akúkoľvek zmenu v registračných podmienkach, ktorú bude 
konzultovať s potvrdenými predajcami.

 
 
Ďakujem Vám za Váš prejavený záujem, s pozdravom Ďakujem Vám za Váš prejavený záujem, s pozdravom Ďakujem Vám za Váš prejavený záujem, s pozdravom Ďakujem Vám za Váš prejavený záujem, s pozdravom Urban MarketUrban MarketUrban MarketUrban Market    team.team.team.team. 
 


