
Oblastná organizácia cestovného ruchu  

Región Vysoké Tatry 

062 01 Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry 

 

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry“ (ďalej len „OOCR Región Vysoké 

Tatry“), 062 01 Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry realizuje zákazku na poskytnutie služby s názvom: 

 

 

CITY TRAIL -  05.05.2018 – Smokovce, Vysoké Tatry  
(športovo – zábavný pretek  mestom aj prírodou pre deti aj dospelých) 

 

ZADANIE: 

Celkové technické a organizačné zabezpečenie a celkový program akcie City Trail, ktorý sa bude konať 

v mestskej časti Smokovcov – Starý Smokovec a Nový Smokovec a blízkeho okolia dňa 5.5.2018 

(sobota) v rámci série športových podujatí TATRY V POHYBE 2018 a mal by zahŕňať: 

 

Realizáciu podujatia: 

• príprava (dizajn) a dodanie štartovných čísiel (plná farba, materiál – nepremokavá špeciálna 

textília)  s čipmi a izoláciou (kompatibilné s časomierou) 

• zabezpečenie prezentácie - výdaj štartovných čísiel / balíčkov pre pretekárov 

• vyznačenie trás, stavba zázemia štart/cieľ,  štartovací oblúk, stany, zábrany, bannery, 

beachflagy, občerstvovačky 

• zabezpečenie pretekov dobrovoľníkmi (cieľ, trasy, občerstvovačky...) 

• ozvučenie a moderátor 

• sprievodný program pre deti a dospelých (detské súťaže, bubnová show, prezentačné 

stánky...) 

• technické zabezpečenie, časomiera, výsledkový servis, cieľové video (vrátane záložných 

zdrojov energie - elektrocentrála, batérie) 

• vyhodnotenie - stupne víťazov, medaily a ceny pre vypísané  kategórie 

• fotoservis 

• po pretekoch vyčistenie trás, odvoz odpadu, zbalenie a odvoz materiálu 

• publikovanie foto a videodokumentácie, tlačová správa 

• cena musí byť konečná a zahŕňať všetky personálne a režijné náklady dodávateľa, pravidelné 

návštevy u zadávateľa a konzultácie ohľadom prípravy podujatia 

 

Cenové ponuky poprosíme zaslať najneskôr do 6.4.2018 mailom na info@regiontatry.sk prípadne 

doručiť osobne na: Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry. Porovnávacím kritériom na 

posúdenie predložených ponúk bude celková cena spolu s DPH v EUR. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  5 500,- Eur 

 

V Starom Smokovci, dňa 29.3.2018 

 

S pozdravom 

 

 

 

Ing. Veronika Littvová, PhD. M.A. 

výkonná riaditeľka 


