Bezpečné pristátie, krok za krokom
Každý účastník Pohoda on the Ground musí byť registrovaný!

3.

1.

7. - 11. júl 2021


Uži si svoj festival po dlhých mesiacoch  

Letisko Trenčín

bezpečne a hlavne buď v Pohode!

4.

Povinne sa registruješ

Overuješ svoju

online.

totožnosť

REGISTRÁCIA: od 29. júna 2021
pohoda.vacuumlabs.com 



6.

Po testovaní

čakáš vo

 


waiting zone, kým ti

ácii.

príde

na registr

SMS s výsledkom

testu.

čkovaný? 

Ideš sa testovať.


Nie si o

So vstupenkou bez platnej
registrácie nie je možné vstúpiť
na festival.



Budeš potrebovať

ý? Registrácia a
testovanie sú pre teba povinné.

Nie si očkovan

Si očkovaný? Registrácia je
povinná, testovanie
odporúčané.


Testovanie prebieha v deň
Občiansky preukaz

Vstupenku na festival

Oficiálny očkovací certifikát 
(ak si očkovaný). Požiadaš oň 
na vakcinacia.nczisk.sk

Nezabudni, že 1 hodinu pred testovaním

tvojho príchodu na festival
od

11.00 do 14.30.

Si očkovaný? Na mieste staff
overí tvoj očkovací certifikát.
Ak chceš chrániť nielen seba,
ale aj ostatných, otestuj sa,
prosíme, aj ty. Pokiaľ nejdeš 

na test, pokračuješ ďalej do
festivalového areálu.



c á

Nejedz

Nepi

Nefajči

k areálu.

Smeruješ k testovaciemu
centru Rýchlotest-Covid.

Stačí už len ukázať festivalovú
vstupenku.
 Tvoj negatívny test
ju automaticky aktivuje.


7.

5.

, 

fi á
vakcinacia.nczisk.sk/certifikat

Iné potvrdenie o očkovaní,
napr. od lekára, nebude
akceptované.


certi k t na

ý

Prišiel ti v sledo

k testu.
Užívaš

Si negatívny? 

B lahožel á me , m ôžeš ísť do
are á lu festivalu .


Si pozitívny? 


Pri h dzaš

ku bráne.

Požiadaj o svoj očkovací

Otázky konzultuješ 

s helpdeskom na mieste 

alebo v predstihu 

telefonicky: 

+421 948 983 703.

2.

Na výsledok čakáš cca.  
30 minút

c á

Pri h dzaš

Pretestujeme ťa op äť

AMP testom.   
Na výsledok čakáš cca 

6 0 - 90 minút. V prípade
kloktacím

L

op ätovnej pozitivity tvoj vstup

á

.

do are lu nie je možný

f

si estival  

á

až do r na.

Na ďalší deň, najneskôr  
o 10.00 hod. opúšťaš areál.

