Naši milí, věrní návštěvníci,
rádi bychom vám představili několik novinek, které jsme nachystali pro letošní šestý ročník vaší oblíbené akce. Letošní Karolina
Oktobeerfest bude naprosto unikátní a opět s neopakovatelnou atmosférou tradičního pivního festivalu. Na podiu se představí
popová legenda Boney M, v Trojhalí postavíme velkokapacitní pivnici, všechny nápoje budeme čepovat do ekologických
a vratných kelímků o objemu 0,5 l, děti si užijí spoustu zábavních a skákacích atrakcí a pro pohodlnější odbavení u stánků se
bude platit pomocí čipů. A ještě k pivní sestavě. Na čepu bude letos přes 100 druhů piva z tuzemských regionálních i zahraničních
pivovarů.

NOVINKY ROKU 2019:
1. JEŠTĚ VÍCE ZÁBAVY A PŘEDNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ HUDEBNÍ HVĚZDY

O vaši zábavu se letos postarají nejen přední české a slovenské kapely, ale také nestárnoucí legendy světového kalibru – BONEY M. Nenechte
se mýlit, nejde o žádný žert ani revival! Na naší akci zahraje oficiální uskupení BONEY M, v čele s členkou původní světoznámé sestavy – Maizie
Williams! Přivítáme tedy kultovní disco kapelu, která svými hity baví diváky po celém světě již od 70. let.
O kvalitě českých a slovenských interpretů není třeba pochybovat ani letos!
V pátek se návštěvníkům představí Ostraváky milovaná MŇÁGA A ŽĎORP, kritiky i veřejností oceňovaná LENNY a humorem oplývající pankáči
RYBIČKY 48.
V sobotu se můžete těšit na notoricky známé pecky od DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, zaskáčete si u STO ZVÍŘAT a pak přitvrdíme s INÉ KAFE.
K tomu se navíc můžete těšit na tematický doprovodný program a soutěže pro pořádné pivaře v rámci zcela nové pivní zóny, na pouťové atrakce
a kolotoče a nově také na pestrý program a herní zóny pro děti pod vedením animátorů.

2. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PIVA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Již pošesté si budete moci vychutnat nejširší nabídku piva a pivních speciálů v Moravskoslezském kraji na jedné akci. Degustační menu zahrnuje
přes 100 druhů piva od klasických ležáků přes pšeničná piva až po pivní speciály IPA nebo ALE. A to od více než tří desítek vybraných tuzemských,
regionálních pivovarů i zahraničních pivovarů. A nemohou chybět ani dobroty z nabídky lokálních bister a restaurací!
Jak kvalitně a správně načepovat pivo si budete moci zdarma vyzkoušet pod vedením mistrů výčepních, tzv. bartenderů, v rámci workshopů
ve ŠKOLE ČEPOVÁNÍ RADEGAST.

3. NOVÁ PIVNÍ ZÓNA – BEERHALÍ

Vyslechli jsme vaše podněty, a proto jsme letos připravili zcela novou pivní zónu – BEERHALÍ. Historická budova Trojhalí se na dva dny promění
ve stylovou pivnici s posezením až pro 1 500 osob, kde atmosféru pravého „BEERFESTU“ dokreslí jak tematický program, živá hudba a zábavné
pivní soutěže, tak i sličná obsluha v krojích!
Po celý den a noc si zde vychutnáte pivko pěkně jak se patří, ve skle, a to dokonce i do tupláků! Můžete si vybrat z širokého portfolia značek
zastupovaných naším dlouholetým partnerem – Plzeňským Prazdrojem.
Konkrétně se jedná o značky Pilsner Urquell, Radegast, Birell, Kozel, Gambrinus a Excelent.

4. AFTERPARTY – ZÁBAVA AŽ DO RÁNA

Zábavu si s námi letos můžete užít na maximum až do ranních hodin! V rámci pivní zóny BEERHALÍ na vás letos poprvé po ukončení hlavního
hudebního programu bude čekat AFTERPARTY v doprovodu živé hudby i DJs. Sledujte nás, novinky a přesný program se včas dozvíte na našem
Facebooku a webu www.oktobeerfest.cz

5. MALÉ, NEBO VELKÉ? LETOS JE TO NA VÁS

Letos bude výběr velikosti piva čistě na vás. Vyšli jsme vám vstříc a objednali jsme pro letošní ročník kelímky o objemu 0,5l, kam se vejde jak malé,
tak i velké. Pivu zdar! A vám na zdraví!

6. VRATNÉ KELÍMKY NICKNACK 0,5l

Novinkou letošního ročníku je plošné zavedení vratných kelímků NickNack o objemu 0,5l. Vychutnáte se tedy jak malé, tak i velké pivko v pevném,
bezpečném a ekologickém kelímku, který má i praktický klip, takže v pohodě poberete hned několik piv najednou! Kelímky jsou zálohovány
a po jejich vrácení vám bude celá výše zálohy vrácena zpět.
Věříme, že tak společně snížíme celkové množství odpadu na akci a minimalizujeme podíl jednorázových plastů, které zatěžují životní prostředí.

7. NOVÁ DĚTSKÁ ZÓNA

Nezapomínáme ani na naše nejmenší návštěvníky! Kromě vámi oblíbených pouťových atrakcí a kolotočů letos připravujeme zbrusu novou dětskou
zónu plnou zábavních a skákacích atrakcí a také celodenní interaktivní program pod vedením zkušených animátorů. Maminky si tak budou moci
také na chvíli oddechnout.
Součástí dětské zóny bude také zázemí pro přebalování a klidová zóna pro kojící maminky.

8. NÁKUP VSTUPENEK POHODLNĚ Z MOBILU A BEZ FRONT

Vstupenky si letos můžete pořídit pohodlně, bez fronty, přímo z vašeho mobilního telefonu, v rámci online předprodeje na našich webových
stránkách www.oktobeerfest.cz.
Pokud nejste milovníkem moderních technologií, můžete si vstupenku koupit přímo v obchodním a zábavním centru FORUM NOVÁ KAROLINA, a to
na prodejním stánku OSTRAVA INFO!!! v prvním patře centra u centrálního schodiště.
Cena vstupenky je stejná jako v rámci online prodeje. Vstupenku vám tady bezplatně vytisknou.

OTEVÍRACÍ DOBA: KAŽDÝ DEN, 10.00–19.00 HOD.
T: +420 727 813 656
E: KAROLINA@OSTRAVAINFO.CZ
WWWW.OSTRAVAINFO.CZ

9. UŽ ŽÁDNÉ FRONTY U STÁNKŮ

Další z řady novinek je zavedení jednotného bezhotovostního platebního systému NFCtron, díky kterému se podstatně zrychlí odbavování u všech
stánků i pokladen. Vyslyšeli jsme vaše výtky z loňského ročníku, a proto přicházíme s jednotným platebním systémem, který je rychlý, přehledný,
jednoduchý a vyzkoušený na mnoha renomovaných akcích.

Jak systém NFCtron funguje?

› Nemusíte se ničeho obávat. Nestrhávají se vám ani žádné transakční poplatky apod. Účtována bude jen vratná záloha za čip. Peníze, které 		
nevyčerpáte, vám při vracení čipu budou společně se zálohou vráceny.
› Při vstupu do areálu si vyzvednete svůj čip NFCtron, nabijete si na něj libovolnou částku a používáte jej stejně jako vaši platební kartu. Při 		
prvním nabití dostanete účtenku, na které je internetový odkaz a QR kód, pomocí nichž můžete sledovat všechny vaše útraty on-line.
› U stánků pak při platbě jen přiložíte váš čip a částka se vám okamžitě strhne z vašeho kreditu. S čipy budete platit v prostorech celého
areálu (venkovní areál i budova Trojhalí), tj. jak u stánků s jídlem, pitím, pivem, tak i u stánků s oficiálními merchandise produkty 		
KAROLINA OKTOBEERFEST 2019.
› Dobíjení kreditu je možné na dobíjecích místech či pokladnách, a to jak v hotovosti, tak i platební kartou. Dobíjet můžete libovolnou částku,
nicméně pro váš komfort doporučujeme dobít vždy alespoň 1 000 Kč.
› Čip navíc funguje také jako digitální peněženka, která eviduje všechny vaše nákupy a celkovou útratu. Zůstatek kreditu na vašem čipu si
můžete zkontrolovat na jakémkoliv platebním místě (pokladny i prodejní stánky) nebo online z vašeho mobilu pomocí internetového odkazu či
QR kódu.
› Celou částku, která vám na čipu zůstane, vám vrátíme, spolu se zálohou za čip, při odchodu z areálu na pokladnách.

10. NAVÝŠENÍ VSTUPNÉHO – KVALITA AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ!

Velice si vážíme zájmu a podpory každého návštěvníka. Je pro nás hnacím motorem proč každoročně vylepšovat program, rozšiřovat a zlepšovat
jak nabídku piva i jídla, tak i technické podmínky a zázemí. Vždy se snažíme zejména to, aby vám v areálu nic nechybělo, bavili jste se a užili si akci
v pohodě a s dobrou náladou společně s vašimi přáteli.
Proto jsme se rozhodli shrnout, proč navyšujeme VSTUPNÉ. Podotýkáme, že v mnohém reagujeme na podněty samotných návštěvníků předchozích
ročníků s ohledem na bezpečnost, hygienu a komfort.
Akce každým rokem roste, což enormně zvyšuje finanční nároky na přípravu a organizaci akce, od nákladů na pronájem vybavení, techniky,
oplocení až po počet členů realizačního týmu a počet pracovníků ochranky.
Celkovou kulturu festivalového areálu a vaše pohodlí zajistí více vyhřívaných velkokapacitních stanů, větší počet míst k sezení a více sociálních
zařízení v rámci venkovního areálu i v rámci budovy Trojhalí.
Akce nemá velké komerční partnery ani granty či jinou veřejnou finanční podporu, jimiž disponuje většina komerčních festivalů. Akce Karolina
Oktobeerfest je od jejích prvopočátků plně hrazena obchodním a zábavním centrem Forum Nová Karolina a jeho nájemci.
Ačkoliv se cena vstupenky oproti předešlým ročníkům navýšila, stále je to přívětivá cena například ve srovnání s jinými akcemi či festivaly!
Od začátku se snažíme, aby akce byla dostupná pro širokou veřejnost a zároveň děláme vše proto, abychom splnili vaše očekávání a nároky, které
již odpovídají standardu velkých komerčních festivalů.
Hudební program – jen za jeden samostatný koncert jednoho z letošních účinkujících by vstupné činilo více než za dvoudenní vstupné na naši akci.:-)

Věříme, že většina našich novinek vás potěší a bude ku prospěchu. Těšíme se na vaši návštěvu a věříme,
že si to i letos, již pošesté, společně užijeme.
Tým Karolina Oktobeerfest 2019.

