TISKOVÁ ZPRÁVA – KAMÍNKA KEMP 2019
___________________________________________________________________________
Pivní slavnosti, které se každoročně konají v Rekreačním areálu Kamínka se nezadržitelně blíží a
tentokrát se návštěvníci mohou těšit na spoustu nových věcí.
Jak už pořadatelé dříve avizovali, celá akce dostala na podzim zbrusu nový kabát, což znamená nejen
nový název, logo, web, instagram, ale i další novinky. Organizátoři připravili v nových „barvách“
fotostěnu, která bude umístěna v areálu k dispozici každému návštěvníkovi. V „hospůdce na hřišti“
bude po celou dobu nejen posezení, ale díky LED obrazovce zde bude probíhat přímý přenos ze stage,
vstup na hřiště bude zdobit LED brána, ve čtvrtek se na hřišti rozezní LIVE JUKEBOX s rockovými
peckami a hlavně, pivo poteče proudem.
Hudební program bude oficiálně spuštěn v pátek 9. srpna chvíli před pravým polednem a potrvá do
nedělní druhé hodiny ranní. Představí se celkem 17 kapel a celou akci oficiálně zahájí rodáci
z Kroměříže se svojí punkovou kapelou U.S.aPES. Milovníci piva si určitě přijdou na své, protože je čeká
přes 40 druhů piv z 25ti pivovarů, a kdo se k tomu bude chtít „vylepšit“, tak si může skočit do barber
shopu, kde se bude nejen stříhat, ale i plést copánky, nebo bude možnost si pořídit nové tetování
metodou airbrush.
Letošní kempování se uskuteční na louce L, kde je připravována navýšená kapacita s provozem od
středy 18ti hodin do neděle 12ti hodin. „Zvolili jsme název Kamínka kemp, proto by kemp měl stát za
to! Kapacitně jej chystáme pro 1000 stanů, jsme připraveni na karavany, obytná auta i V3S, se kterou
chtějí návštěvníci přijet v rámci autokempu, posílili jsme sociální zázemí a rozhodli se pro festivalovou
prodejnu. Ta bude otevřena po celou dobu akce, pro kempaře budou připraveny například 2 druhy
polévek, klobásy, rozpékané pečivo, káva, čepované pivo, hygienické potřeby a další sortiment. Platit
se bude moci hotově, kartou, k dispozici i CASHBACK (při nákupu kartou min. za 200,- Kč, si můžete
vybrat až 3000,- Kč),“ sdělila bližší info organizátorka festivalu Pavlína Králová.
Předprodej vstupenek je právě v poslední zvýhodněné vlně, která potrvá do 5. srpna, poté si zájemci o
festival mohou koupit vstupenky pouze jen na místě. Veškeré informace o akci, kempu a vstupenkách
jsou dostupné na nových webových stránkách www.kaminkakemp.cz, kde jsou k přečtení i organizační
řád festivalu a provozní řád kempu. „Určitě chceme návštěvníky upozornit, aby si s sebou nebrali ani
„psa do tašky“, žádné zvíře nebude vpuštěno a jakékoliv lahve nad 0,75l budou muset zůstat mimo
areál slavností,“ uvedla P. Králová.
Dvacátý čtvrtý ročník slavností se uskuteční ve dnech 8. – 10. srpna 2019, pro nedočkavé bude
v provozu kemp již od středy 7. srpna 2019 18ti hodin. Cena za kemp je jednotná, a to 100,- Kč na osobu
bez ohledu na to, zdali v něm návštěvník stráví noc jednu či noci čtyři. Zahraje 17 kapel s největšími
peckami od HARLEJ, HORKÝŽE SLÍŽE, ALKEHOL, DOGY, VYPSANÉ FIXY a dalších. Krásné přírodní
prostředí chřibských lesů již za necelé tři týdny ožije každoročními slavnostmi, na kterých nebude
samozřejmě chybět ani pivní olympiáda a pivní soutěže. „Moc se těšíme na další ročník, který jsme
poctivě připravovali celý rok tak, aby vznikl další pivní příběh, na který budou všichni rádi vzpomínat,“
sdělila na závěr P. Králová.
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