NABÍDKA PRONÁJMU STÁNKŮ PRO SEZONU 2017
Pasohlávská rekreační s.r.o., 691 22 Pasohlávky 1
Místo pronájmu: ATC Merkur Pasohlávky, Pasohlávky 114 E
www.kemp-merkur.cz

Pronájem dřevěných stánků v sezoně 2017
Na sezónu 2017 bude k dispozici deset prodejních dřevěných stánků, každý o rozměrech
3,3 x 3,3 m. Stánky budou umístěny v části ATC II za provozovnou vodních lyží.
Podmínky a ceny:
-

minimální období 1.7.-31.8.2017
cena pronájmu stánku s občerstvením 1 100 Kč/den + spotřeba elektrické energie
800 Kč/den s jiným sortimentem + spotřeba elektrické energie

Zájemci o pronájem stánku zašlete žádost do 15.2.2017 na email: marketing@pasohlavky.cz
nebo produkce@pasohlavky.cz.

Pronájem dřevěných stánků – VINNÁ ULIČKA
Zahájení turistické sezony

Zahájení turistické sezóny se letos koná již po 17. A je tedy tradicí, na kterou lidé rezervují
ubytování v kempu i rok předem. Minulý ročník navštívilo kemp během víkendu cca 10 000 lidí.
Video z loňského ročníku najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=vxfn5DS3_oU

Podmínky a ceny:
-

termín 5.-6.5.2017
festival se bude konat na travnaté ploše v části ATC II
v blízkosti festivalu v části ATC II za provozovnou vodních lyží bude umístěna „vinná
ulička“, která se skládá z 10 dřevěných stánků o velikosti 3,3 x 3,3m
pět stánků bude mít připojení k elektřině a vodě, pět k elektřině
cena za pronájem stánku s vodou a elektřinou 5 000 Kč
cena za pronájem stánku s elektřinou 4 500 Kč
pronájem je podmíněn účastí na obou festivalových dnech, tedy minimálně pátek a
sobota
nabídka platí pouze pro vinařství, výrobce vína
od pátečního rána vám ke stánku bude umožněn přístup až do pondělí. Nutnost otevření
stánku 5.5.od 16:00 do minimálně 22:00 hod. V sobotu 6.5. nutnost otevření stánku od
15:00 do minimálně 22:00 hod. Hosté budou v kempu po celou dobu festivalu a
počítáme s tím, že zůstanou až do pondělí, vzhledem k prodlouženému víkendu.

Zájemci o pronájem stánku zašlete žádost do 15.2.2017 na email:marketing@pasohlavky.cz
nebo produkce@pasohlavky.cz.

Pronájem dřevěných stánků
Merkur Cup 2017 Pálavský festival sportu pro všechny 2017

Motto akce: sportovní víkend pro všechny nadšené sportovce, především pro rodiny
s dětmi. Součástí bude i výstava sportovních potřeb a vybavení.
Závody:
Pálava Open – tradiční závody dračích lodí
Okolo Pálavy – další ročník populárního závodu se letos přesouvá do Pasohlávek
Dunajovické kopce – 1. ročník cyklistického závodu
Doprovodný program a zábava: lukostřelba, mobilní lezecká stěna, bodyzorbing, planetárium,
kvízy, nafukovací atrakce, windsurfing, wakeboarding, lodní doprava, jízdní kola, čtyřkola….,
večerní diskotéka, koncert, pálení čarodějnic.
Podmínky a ceny:
-

termín 28.4.-1.5.2017
festival se bude konat na travnaté ploše v části ATC II a přilehlých prostorách
v blízkosti festivalu, v části ATC II za provozovnou vodních lyží bude umístěna „vinná
ulička“, která se skládá z 10 dřevěných stánků o velikosti 3,3 x 3,3m
pět stánků bude mít připojení k elektřině a vodě, pět k elektřině
cena za pronájem stánku s vodou a elektřinou 5 000 Kč
cena za pronájem stánku s elektřinou 4 500 Kč
pronájem je podmíněn účastí na všech třech festivalových dnech, tedy sobota až
pondělí

Zájemci o pronájem stánku, výstavních prostor či jiných aktivit zašlete žádost do 28.2.2017
na email: marketing@pasohlavky.cz nebo produkce@pasohlavky.cz.

Pronájem plochy
Merkur Cup 2017 Pálavský festival sportu pro všechny 2017

Podmínky a ceny:
-

termín 28.4.-1.5.2017
festival se bude konat na travnaté ploše v části ATC II a přilehlých prostorách
cena za pronájem místa pro prodejní stánek po celou dobu akce 500 Kč/m2
cena za pronájem místa pro výstavní plochu po celou dobu akce 350 Kč/m2
pronájem je podmíněn účastí na všech třech festivalových dnech, tedy sobota až
pondělí

Zájemci o pronájem stánku, výstavních prostor či jiných aktivit zašlete žádost do 28.2.2017
na email: marketing@pasohlavky.cz nebo produkce@pasohlavky.cz.

Pronájem plochy
Festival radosti a života pod Pálavou 2017

Setkání příznivců osobního rozvoje, hudby, tance, přírody, spontánního tvoření, zdravého žití a
radování. Festival proběhne v duchu hudby, tance, divadelních představení, workshopů, řemesel,
lidového tvoření, léčivých produktů, dílniček, chutných domácích výrobků a mnoha dalších
lákadel života. Program bude zahájen v pátek odpoledne koncerty a představením celého
programu. Součástí festivalu bude trh řemesel, rukodělných výrobků, zdravé výživy, nápojů,
obrazů atd.
Podmínky a ceny:
-

termín 23.6.-25.6.2017
festival se bude konat v prostoru mezi velkou Lagunou a jezerem
prodejní stánky budou umístěny „mezi lagunami“
cena za pronájem místa pro prodejní stánek po celou dobu akce 500 Kč/m2
cena za pronájem místa pro výstavní plochu po celou dobu akce 350 Kč/m2
pronájem je podmíněn účastí na všech třech festivalových dnech, tedy pátek až neděle.

Zájemci o pronájem stánku, výstavních prostor či jiných aktivit zašlete žádost do 28.2.2017
na email: marketing@pasohlavky.cz nebo produkce@pasohlavky.cz.

