TISKOVÁ ZPRÁVA – KAMÍNKA KEMP 2020
___________________________________________________________________________
Kamínka kemp 2020 bude pětadvacátým ročníkem hudebně zábavného festivalu, který se uskuteční
6. až 8. srpna 2020 tradičně na Kamínce u Roštína. V tuto chvíli mají pořadatelé připraven na čtvrtek
program v podobě 4 kapel, které odtajní v dubnu, takže se příznivci Kamínka kempu mají pořád nač
těšit. Páteční a sobotní program odhalili organizátoři v listopadu, v podobě 14ti kapel, a pak se ještě
rozhodli podpořit mladou regionální kapelu, aby „otevřela“ sobotní den. Tzn. návštěvníky čeká v tuto
chvíli třídenní hudební nášup od devatenácti kapel.
Předprodej vstupenek na akci a do kempu odstartoval 13. listopadu 2019, kdy první vlna byla
vyprodána za necelých 24 hodin. „Velmi nás potěšilo, že lidé byli na předprodej připraveni. Jen v první
minutě po spuštění nakoupilo hned několik fanoušků, a pak jsme jen sledovali, jak prodejnost
naskakuje,“ sdělila za pořadatele Pavlína Králová.
V tuto chvíli se předprodej nachází ve druhé vlně předprodeje za zvýhodněné ceny 390,- Kč jednodenní
vstupenka a 690,- Kč za permici. Tyto ceny budou platit do Velikonočního pondělí a poté dojde
k přesunu do třetí předprodejní vlny. Veškeré informace o akci a vstupenkách jsou dostupné na
webových stránkách www.kaminkakemp.cz.
„Stav předprodeje bedlivě sledujeme a jsme velmi rádi, že se v předprodeji daří i voucherům do kempu,
kterých je v tuto chvíli prodáno jednou tolik co loni touto dobou. V loňském roce jsme kempu dali nový
kabát, sjednotili jsme z důvodu bezpečnosti kempaře na jedno místo, kde jsme jim poskytli jak
hygienické zázemí, tak festivalovou prodejnu, což návštěvníci ocenili, a proto v tomto modelu budeme
pokračovat. Další posun zaznamenáváme na instagramu, kde se nám začíná tvořit nová komunita, za
což jsme velmi rádi, protože festival chceme stále posouvat dál a nabízet návštěvníkům větší komfort a
co největší informovanost,“ uvedla P. Králová.
V každém případě, pokud pořadatelé zachovají nový nádech akce, jako tomu bylo loni a přijdou
s dalšími novinkami můžeme očekávat, že se akce stane nejen klasickými slavnostmi piva. Velkým
plusem akce je, že si návštěvník může udělat nejen prodloužený víkend, ale tím, že kemp bývá
připraven od středy, může to být pro někoho super dovolená přímo v srdci chřibských lesů, s blízkou
dostupností koupaliště či možností výšlapů na Brdo a do okolí.
Lákadlem jsou v tuto chvíli rozhodně kapely NO NAME, ŠKWOR, TŘI SESTRY, ARAKAIN a další. Kromě
hudebního programu, pivo poteče proudem, areál bude plný gastro pochutin a na hřišti bude opět
připravena „hospůdka“ s LED obrazovkou, kde bude přímý přenos ze stage.

Kontakt pro média: Mgr. Jana Gärtnerová, jgartnerova@enapo.cz

