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DÁTUM KONANIA:   23. – 24. 07. 2022  ( sobota  | nedeľa ) 

MIESTO KONANIA:    Tyršák – mestská pláž na Tyršovom nábreží, Bratislava 

FACEBOOK EVENT:  https://fb.me/e/1Z6Fohd0N 

WEB:      www.urbanmarket.sk 

FACEBOOK:   www.facebook.com/urbanmarketofficial 
 
 

URBAN MARKET 
 
Slnko, Dunaj, piesok, letná atmosféra, ale hlavne kvalitný lokálny dizajn! Po úspešnom 
minuloročnom debutovom vydaní sa Urban Market vracia na obľúbenú bratislavskú mestskú 
pláž Tyršák, kde sa uskutoční v spolupráci s jej budúcim susedom – nábrežnou mestskou štvrťou 
Nové Lido. Staňte sa súčasťou našej dizajnovej zóny a príďte nám ukázať svoju čerstvú tvorbu. 
 

  
 

  
 
Lokalita Urban Marketu bude súčasťou mestskej pláže Tyršák. Vedľa pláže sú k dispozícii 
parkovacie plochy a platené parkovisko v nákupnom centre. V areáli Tyršáku sa nachádzajú 
toalety, gastro zóna, oddychová zóna, beach volejbalové ihrisko, ihriská pre deti či vodné 
osviežovače.  
 



Market bude umiestnený vo veľkom stane, kde máme limitovaný počet predajných miest. K 
dispozícii bude aj elektrická prípojka na bežné užívanie (nabitie pokladne, telefónu, bodového 
osvetlenia,... ). Na noc stan uzatvoríme a bude ho strážiť SBS, preto si budete môcť nechať svoje 
produkty na mieste.  
 
Vstup pre návštevníkov Urban Marketu bude zadarmo. Registrácia nie je určená pre gastro 
predajcov. Akékoľvek otázky môžete smerovať na info@urbanmarket.sk alebo +421 904 328 
902 (kurátorka Nikola Luzárová). 
 

 
 
Ako vyzeral Urban Market v predošlých rokoch si môžete pozrieť na týchto krátkych videách:  
2021 (na Tyršáku):   https://vimeo.com/595767620 
2019 (na Festivale Grape):  https://vimeo.com/354611376 
 

 

  



REGISTRÁCIA 
 

Registrácia: od 01.06. do 17.06. 2022  
Koniec registrácie: 17.06.2022 | 23:59  
 
Stiahnite si potrebné dokumenty na tomto linku: https://bit.ly/3mAdpQ9 
 
Miesto konania: Tyršák – mestská pláž, Tyršovo nábrežie, Bratislava  
Dátum konania: 23. – 24. 07. 2022  ( sobota / nedeľa ) 
 
Čas predaja:  
Sobota | 23.07. | 11:00 – 21:00  
Nedeľa | 24.07. | 11:00 – 18:00  
 

Registrácia prebieha od 1. júna do 17. júna 2022. Potvrdzujúce správy o akceptovaní a 

neakceptovaní registrácie budú prichádzať až po uzatvorení registrácie, teda do 24. júna 2022. 

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.sk.  

 

Všetky informácie a konzultácie ohľadom marketu sú riešené iba z emailovej adresy: 

info@urbanmarket.sk. Komunikujte iba z jednej emailovej adresy, aby zbytočne neprišlo ku 

komunikačnému šumu a nedorozumeniam!  

 
REGISTRAČNÉ PODMIENKY: 

• Registrácia prebieha od 1. júna do 17. júna 2022.  

• Registračný online formulár, ktorý je potrebné vyplniť nájdete tu: 

https://urbanmarket.sk/informacie-pre-predajcov/ 

• Poslať pár reprezentatívnych fotografií svojich produktov alebo naštylizovaných 

produktov prostredníctvom registračného formulára alebo do emailu. 

• Rešpektovať otváracie hodiny Urban Marketu a neodchádzať skôr zo svojho predajného 

miesta. 

• Deinštalovať svoje predajné miesto / stánok v čase ako je určené v koordinačných 

informáciách. 

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



• Ako organizátor nezodpovedáme za to, či máte registračnú pokladnicu alebo nie. 

Nenesieme zodpovednosť pri daňovej kontrole. Nezodpovedáme ani za licencie, ktoré sú 

potrebné pre vaše produkty.  

• Po potvrdení registrácie pošleme akceptovanej značke faktúru na emailovú adresu 

uvedenú v registrácii, kde budú všetky potrebné údaje na úhradu.  

• Všetky potrebné informácie dôležité k tomu, aby sa predajca mohol zúčastniť Urban 

Marketu obdržia prijatí predajcovia v dostatočnom predstihu.  

• Storno poplatky pri odhlásení sa z účasti na festivale: 70% z poplatku (od 01. 7. – 11. 7.), 

100% z poplatku (od 12. 7.).  

• V prípade, že predajca do konania akcie neoznámi svoju neúčasť a má zaplatený 

registračný poplatok (prípadne iné doplnkové služby) nebude mu vrátená uhradená 

suma.  

• Odoslaním oskenovaného a podpísaného súhlasu s registračnými podmienkami 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. 

• Zaslať oskenované požadované dokumenty, aby sme mohli pre vás vyžiadať povolenia na 

predaj (v prípade nejasností a otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom emailu): 

- Žiadosť o vydanie povolenia na predaj 

- Čestné prehlásenie o originále diela (ak ste autorom predávaných produktov) 

- Sken DIČ kartičky, Živnostenského oprávnenia alebo Výpis z ORSR 

- Potvrdenie o pridelení DKP kódu, alebo screenshot z VRP aplikácie 

- Čestné prehlásenie ak nemusíte používať ERP alebo VRP 

- Podpísaný súhlas s registračnými podmienkami 

• Odoslaním vyplneného registračného formuláru a požadovaných oskenovaných 

dokumentov súhlasíte so spracovaním poskytnutých údajov v zmysle postupu o 

spracovaní a ochrane osobných údajov. S informáciam a dokumentmi od Vás narábame 

iba v rámci prípravy (vybavenie povolení, promovanie podujatia a značiek, zdieľanie 

fotografií na sociálnych sieťach) Urban Market zóny na Tyršáku. 

 
Všetky organizačné pokyny vám budú zaslané po potvrdení vašej registrácie.  
 
  



REGISTRAČNÉ POPLATKY: 
 
Klasické predajné miesto 2x2m                                170€  
Predajné miesto má rozmer 2x2 meter a nachádzať sa bude v krytom stane (s nočným 
strážením). Cena za predajné miesto je 170€ na 2 dni. V cene sú zahrnuté produkčné služby, 
elektrická prípojka, odvoz odpadu, administratívne a účtovné práce, propagácia a iné služby 
súvisiace so zabezpečním predajného miesta. 
 
Klasické predajné miesto 2x4m                                300€  

Predajné miesto má rozmer 2x4 meter a nachádzať sa bude v krytom stane (s nočným 
strážením). Cena za predajné miesto je 300€ na 2 dni. V cene sú zahrnuté produkčné služby, 
elektrická prípojka, odvoz odpadu, administratívne a účtovné práce, propagácia a iné služby 
súvisiace so zabezpečním predajného miesta. 
 
V prípade, že potrebujete viac miesta pre svoju prezentáciu, napíšte email na 
info@urbanmarket.sk a rozpíšte Vašu požiadavku.  
 
DOPLNKOVÉ SLUŽBY: 
 
Zapožičanie štendra – 1ks – 15 € 
Zapožičanie stola – 1ks – 15 € 
Zapožičanie 2 stoličiek – 10€ 
 
Odber elektrickej energie nad 1kw bude spoplatnený podľa dohody. 

 

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 odvozu a likvidácie odpadkov 

• Zabezpečenie propagácie (online a offline)  

• Konzultácie pre predajcu ohľadom prípravy predajnej plochy  

 

  



Ďakujeme za prejavený záujem,  

s pozdravom Urban Market tím. 
 
 

URBAN MARKET ORGANIZUJE: 

Čerstvé Ovocie, n.o. 
Majerníkova 3008/16, 
841 05 Bratislava-Karlova Ves 
Slovenská republika 
 
www.cerstveovocie.sk 
www.facebook.com/cerstveovocie 
info@cerstveovocie.sk 

 
 


