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Názov projektu:

Eventový stan
Autorka: Frederika Gilianová

Stručný popis:
Banská Bystrica je krásne mesto v srdci Slovenska, ktoré je bohaté na kultúru. Každoročne sa tu koná
stovka podujatí, ktoré sa usporadúvajú vo všetkých ročných obdobiach a za rôzneho počasia. A práve
počasie vie byť kameňom úrazu. Cieľom každého podujatia je aby sa jeho účastník cítil príjemne, no
nie vždy je to možné. Pracovníkov podujatí môže pri práci rýchlo znechutiť daždivé alebo aj naopak
príliš slnečné a horúce počasie. Myšlienkou tohto projektu je zabezpečiť väčšie pohodlie pracovníkov
podujatí, konajúcich sa v meste Banská Bystrica.

Popis projektu:
Rizikom všetkých „open air“ akcií je vždy počasie a cieľom projektu Eventový stan je zabezpečiť
bezpečný a certifikovaný stan pre rôzne podujatia, ktoré sa budú konať v meste Banská Bystrica.
Eventový stan bude dostupný pre všetky Open Air podujatia, ktoré sa uskutočnia na území mesta.
Prínos projektu pre mesto: Stan bude potlačený symbolmi mesta Banská Bystrica, čím sa bude mesto
prezentovať na rôznych podujatiach financovaných mestom, resp. na podujatiach konajúcich sa na
území mesta.
Vlastnosti a rozmery: Eventový stan s výrobným názvom Mastertent Classic má rozmery 8x4 m a
ponúka úžitkovú plochu o veľkosti 32 m² a priestor až pre 128 osôb na státie alebo pre 48 osôb na
sedenie. Stan má dlhú životnosť, je 100% vode odolný a ohňovzdorný. Na strechu je možné pripevniť
vlajku. Vďaka variabilnému modulárnemu systému sa môže donekonečna rozširovať a predlžovať. Stan
má medzinárodnú certifikáciu a veľkorysú záruku. Je možné ho dodať v rozmanitých farebných
prevedeniach a dizajne. Záručný a pozáručný servis je súčasťou produktu.
Grafické a tlačiarenské oddelenie dodávateľa sa postará o zrealizovanie potlače a personalizáciu
veľkých plôch. O grafické práce a návrh loga sa postará jedinečný umelec, ktorý ma na svojom konte
spoluprácu s celosvetovými značkami ako Red Bull, Jägermeister, Amazon, KPMG a iné.
Výška
Hmotnosť * prechodu *

Celková
maximálna
výška

Rozmery balenia
(d x š x v )

69,2 kg

391 cm

71 x 42 x 204 cm

215 cm

*Hmotnosť vrátane ochranného vaku

Certifikáty stanu:
–
–
–
–

EN Norma 13501 – 1:2002 a M2
ISO certifikát na vode odolnosť
ISO certifikát na ohňovzdornosť
ISO certifikát voči vetru 60 km/h

Dodávateľ: VECO-Mont s.r.o., Blatná na Ostrove č. 567, 93032 Blatná na Ostrove, e-mail:
vecomont@vecomont.sk
Možnosť uskladnenia stanu: Stan bude uskladnený na adrese Švermova 4493/32, kde sa po
telefonickom dohovore so správcom bude môcť dohodnúť na dátume a čase prevzatia stanu.

Čas a miesto realizácie projektu:
Celoročne
Možnosť uskladnenia: Švermova4493/32, 97404 Banská Bystrica

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Eventový stan – konštrukcia a vrchná plachta
2. Bočné steny – polovičná bočná stena (4x4 m) a štandardná plná stena
(4x4 m)

Suma v €:
2 244 €
960 €

3. Závažie – 30 kg x 4 ks

387,6 €

4. Predajný pult – 4x4 m

703,8 €

5. Upevňovacia sada – 6 set
6. Tyč na polovičnú bočnú stenu – 3 ks (4m)
7. Nažehľovacia potlač – Vypracovanie vrchnej a bočnej plachty
8. Grafický návrh loga

94 €
249,9 €
55 €
1 000 €

9. Prenájom skladovacích priestorov (ročný nájom)

500 €

10. Osvetlenie – LED osvetlenie (4 ks)

867 €

11. Prepravné kolieska (2 ks)

52 €

12. Elektrický infra-ohrievač (2 ks)

450 €

13. Doprava

200 €

14. Administratívne poplatky

200 €

Celkový rozpočet projektu v €:
Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Neuvedená.

7963,30 €

