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STANOVÁ DEDINKA FFV 2022 
PODMIENKY A INFORMÁCIE 

 
Stanová dedinka sa nachádza v areáli amfiteátra Východná. 

Otvorenie a registrácia do Stanovej dedinky:  štvrtok 30. 6. 2022 od 16:00 hod. 

Zatvorenie Stanovej dedinky:    nedeľa 3. 7. 2022 o 19.00 hod. 

Zakúpenie vstupeniek a parcelového miesta:  predpredaj.sk a festivalvychodna.sk 

 

STANOVÁ DEDINKA FFV 2022 

VSTUPENKA 
Predpredaj 

on-line 

Permanentka 30. 6. – 3. 7. 2022 (AREÁL + VEĽKÁ SCÉNA) A 
VSTUP DO STANOVEJ DEDINKY 

1. 5. – 29. 6. 
2022 

zľavnený (1 osoba) 38 € 

celý (1 osoba) 59 € 

Stanovné miesto – Stanová dedinka (4 dni) 
 1. 5. – 29. 6. 

2022 
jednorazový poplatok za parcelové miesto: 2-miestny stan (2 osoby) 
na 4 dni 5 € 

  

  

Podmienky vstupného: 
Vstupenky sú v predaji cez webové stránky festivalvychodna.sk a predpredaj.sk. 
Vstup do Stanovej dedinky je pre 1 osobu so zakúpením permanentky. Jednorazový poplatok za 
parcelové miesto platí pre štandardný 2-miestny stan na 4 dni a 2 osoby. Vstupenku za parcelové 
miesto zaplatí len jedna osoba z dvojice.                                                                                                                
V prípade predaja vstupeniek na mieste bude ich cena prehodnotená s možnosťou navýšenia.  
Nárok na zľavnený lístok majú: 
1. deti vo veku 7 - 15 rokov vrátane, 
2. držitelia karty ISIC, ITIC, Euro26, 
3. dôchodcovia, 
4. držitelia preukazu ZŤP/ŤZPS, držiteľ karty ŤZPS má nárok na jeden zľavnený vstup s doprovodom, 
5. návštevníci s trvalým pobytom v obci Východná. 
Zľavnené vstupné sa poskytne na základe predloženia zákazníckych preukazov MAXI KLASIK 
(prenosný/neprenosný), JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, SKUPINA. 
Zľavnené vstupné zároveň platí aj pre držiteľov železničných preukazov ZSSK, Železničnej 
spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., a Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme 
„ŽSR“, ako aj pre všetky druhy cestovných lístkov s cieľovou stanicou Východná a Liptovský Mikuláš. 
Zľava sa týka iba držiteľa platného preukazu, respektíve platného cestovného lístka, a nie je možné ju 
kumulovať so žiadnymi uvedenými vstupenkami a inými zľavami. 

 

http://www.nocka.sk/
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Pravidlá: 
  

• Parcela (3,5m x 3m) je navrhnutá pre jeden štandardný stan pre dvoch ľudí. Súčasti stanu a 
príslušenstvo (predsiene, šnúrky, batožina a iné) nemôžu presiahnuť vyznačenú hranicu parcely 
smerom do únikovej uličky. 

• V prípade, že rozmery stanu presahujú hranice únikovej uličky, je nutné zakúpiť dostatočné množstvo 
parciel pre rozlohu stanu  

• Po registrácii musí byť registračné označenie zavesené na stane, na viditeľnom mieste. V prípade, že 
nebude zavesené označenie na viditeľnom mieste, stan bude zbalený bezpečnostnou službou a 
odovzdaný organizátorom. 

 
ORGANIZÁTOR SI PRI NEPOVOLENOM UMIESTNENÍ STANU VYHRADZUJE PRÁVO STAN ZBALIŤ A 
ODSTRÁNIŤ Z NEPOVOLENÉHO PRIESTORU. 
 

• Prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov. 
• Pri registrácii do stanovej dedinky sa prosím riaďte pokynmi organizátora. 
• Do stanovej dedinky je zákaz vstupu autom. Pre parkovanie použite vyhradené parkovisko. 
• V blízkosti stanovej dedinky sa nachádzajú sociálne zariadenia s pitnou vodou. 
• Zákaz klásť oheň, zákaz vstupu s otvoreným ohňom! 
• Zákaz používania varičov s otvoreným ohňom ! 
• Zákaz výbušnín, horľavín a pyrotechniky akéhokoľvek druhu ! 
• Zákaz požívania a prenášania drog a psychotropných látok. 
• Ak fajčíte, fajčite s opatrnosťou. Zákaz fajčenia v stanoch ! 
• Zákaz zbraní a predmetov ohrozujúcich bezpečnosť ! 
• Zákaz lietajúcich dronov. 
• Zákaz magnetofónov. 
• Zákaz vstupu domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov podľa § 25 zákona 447/2008 Z.z.  
• V strede každého sektora sa nachádza vedro s vodou a piesok pre prvú pomoc v prípade požiaru, 

prosíme nekradnúť vedrá !  
• V prípade požiaru kontaktujte bezpečnostnú službu, usporiadateľov alebo hasičov. 
• Na odpad použite najbližší kontajner, prípadne odpad zabalený v igelitových vreciach. 
• Za bezpečnosť vecí v stanovej dedinke usporiadatelia a organizátor FFV 2022 nezodpovedajú. 

 

Popis:- Miesto pre stan (5 EUR)  

4- dňový prenájom parcely v stanovej dedinke na Folklórnom festivale Východná 2022 (30. 6. – 3. 7. 2022) 
 
Čo zahŕňa cena za parcelové miesto: 

• Prenájom miesta pre stan v stanovej dedinke na celý čas trvania Folklórneho festivalu Východná 2022 
(treba si priniesť vlastný stan). 

• Stanovanie priamo v areáli s krátkou vzdialenosťou od hlavného amfiteátra, gastrozóny a sociálnych 
zariadení. 

• Nadštandardná festivalová infraštruktúra: neobmedzený prístup a krátka vzdialenosť k toaletám, 
sprchám, pitnej vode zdarma. 

• Zdravotnícka, požiarna a bezpečnostná služba priamo v areáli. 
 
Čo je potrebné v prípade záujmu o parcelové miesto dokúpiť: 

• Parkovanie na vyhradenom parkovisku pre verejnosť v prípade potreby. 
• Permanentku na 4 dni. – vstup do stanovej dedinky (zľavnený: 38€ / celý: 59€) 

 
 
Pre veľký záujem návštevníkov o ubytovanie v stanoch, zvýšenie bezpečnosti a obmedzené kapacity spolu s FFV 
2022 otvárame stanovú dedinku priamo v areáli. Stanová dedinka sa nachádza na lúke, na pravej strane areálu 
od hlavného vstupu.  
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