ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI
LEDEN 2009

I. ÚVOD
Vážení přátelé, věříme, že jste již vzpamatovali z vánočních svátků a
šťastně jste se plně rozjeli v novém roce. Přinášíme vám nové informace z dění
v naší Asociaci i v oblasti regenerace. Seznámíme vás s připravovanými akcemi
i s nabídkou možností, jak prostřednictvím APR oslovit své potencionální
klienty. Upozorňujeme, že je pro zachování členství v APR nutné co nejdříve
zaplatit i členský příspěvek na základě zaslané zálohové faktury. Dále již
k jednotlivým bodům podrobněji.
Vítejte na stránkách Zpravodaje APR!!

II. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY APR 2009
Pro rok 2009 zůstává výše příspěvků zachována v původní výši. Tedy :
fyzické osoby ……………………..
1.000,- Kč
školy a školící zařízení ………….. 1.800,- Kč
provozovatelé …………………….. 2.500,- Kč
právnické osoby (firmy) …………. 5.000,- Kč
Zálohové faktury jsme zasílali e-mailem, poštou jen pro ty, kteří to
z hlediska účetnictví nezbytně potřebují a toto zaslání si písemně vyžádali. Po
zaplacení příspěvků obdržíte poštou fakturu – daňový doklad. Pokud k vám
zálohová faktura nedorazila, obraťte se na sekretariát APR.

III. ČLENSKÉ KARTY APR
Člen APR obdrží po zaplacení členského příspěvku i novou členskou
kartu, která ho bude opravňovat k využívání členských výhod. Karta bude mít
roční platnost a pro každý rok bude vydávána nová. Zasílání „známek“ do
víceletých legitimací se nám neosvědčilo.

IV. ZMĚNA ČASOPISU
Na základě dohody mezi APR
a vydavatelstvím Economia se
představenstvo APR rozhodlo změnit časopis, který bude rozesílán členům
APR. Místo wellness magazínu Bazény a sauny bude od letošního roku
docházet členům APR časopis Sport & wellness management. Podle našeho
názoru tento časopis nyní svou náplní daleko více odpovídá skladbě naší
členské základny. Časopis navíc pro naší Asociaci vyčlenil jednu stránku, takže
kromě Zpravodaje APR budou informace o činnosti uveřejňovány i v tomto
médiu. Časopis bude objednán všem, kdo včas uhradí členský příspěvek na rok
2009. Zájemci o odběr wellness magazínu Bazény a Sauny si mohou časopis
předplatit u vydavatele – Roofpress. Kontakt je uveden v každém čísle
časopisu.

V. VALNÁ HROMADA APR
Představenstvo APR si vás dovoluje pozvat na volební valnou hromadu
APR, která se uskuteční dne 6. března 2009 od 10.30 hodin v zasedací místnosti
sídla APR – Nad Šutkou 41e, Praha 8 – Kobylisy. Účast na valné hromadě je
právem každého člena, od provozovatelů a firem určeného zástupce. Protože
bude voleno nové představenstvo a dozorčí rada, mohou členové APR
navrhnout svého zástupce (kandidáta) do těchto orgánů. Volba pak proběhne
v souladu se Stanovami APR – jsou uveřejněny na www.aprcz.cz.
Protože budeme zajišťovat občerstvení pro účastníky, uvítáme, když nám
potvrdíte svou účast na valné hromadě – nejlépe e-mailem : apr@seznam.cz.

VI. VÝSTAVA WORLD OF BEAUTY & SPA 2009 6. - 7. BŘEZNA 2009
APR a společnost Beauty expo si vás
dovolují pozvat na jarní veletrh WORLD OF
BEAUTY & SPA, který se uskuteční na
Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích ve dnech 6.
- 7. března 2009. Všichni registrovaní členové
APR obdrží volné vstupenky na veletrh. Veletrh
je zaměřen do oblasti regenerace – kosmetiky,
kadeřnictví, masáží, zdravé stravy a zdravého
životního stylu, aromaterapie a wellness. Veletrh má po oba dny bohatý
doprovodný program složený nejen z přednáškových cyklů, ale zvláště
z ukázek novinek jednotlivých oborů regenerace. Blíže o programu se můžete
dovědět z internetových stránek veletrhu: www.beautyexpo.cz. Protože se APR
letos aktivně podílí na programu a bude mít na veletrhu svůj stánek, nabízíme
našim registrovaným členům, a to i z řad masérů a provozovatelů wellness
zařízení nebo bazénů, možnost presentace svých výrobků a služeb – jako člen
APR na našem stánku. Propagační materiály je nutné dodat do sekretariátu
APR do konce února 2009. Bližší informace podá sekretariát APR.

VII. BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS 2009
APR a společnost ABF a.s., pořadatel veletrhů a
výstav, si vás dovolují pozvat na 5. mezinárodní veletrh
z oblasti bazénů a wellness - BAZÉNY, SAUNY,
SOLÁRIA & WELLNESS 2009, který se uskuteční ve dnech 19. - 22. 3. 2009 na
výstavišti PVA v Letňanech. Již podruhé převzala APR odbornou záštitu nad
tímto veletrhem. Proto pořadatel výstavy nabízí pro naše členy zajímavé
výhody: vystavující firmy
– členové APR mají lepší pozici
při stanovení výstavních podmínek
(slevy) a ostatní členové APR získají
volnou vstupenku na veletrh. Členům
APR, kteří nevystavují na výstavě,

zvláště pak provozovatelům bazénů, koupališť, aquaparků a wellness nabízíme
možnost presentace svých služeb na stánku APR. Propagační materiály je
nutné dodat do sekretariátu APR do 12. března 2009. Bližší informace podá
sekretariát APR.
Kromě výstavy Bazény, sauny, solária & wellness bude souběžně
probíhat i první ročník mezinárodního veletrhu sportovních staveb, jejich
technologií a vybavení SPORT TECH 2009. I když pro každou výstavu obdržíte
jednu vstupenku, platí každá ze vstupenek pro obě výstavy.

VIII. PŘÍPRAVA NORMY „BEZPEČNOST KOUPALIŠŤ“
Podle smlouvy uzavřené v červenci 2008 mezi APR, VZS ČČK a ABAS ČR
došlo k dopracování standardu Bezpečnost na koupalištích, který APR po 4
roky postupně upravovala a uveřejňovala na www.aprcz.cz , do podoby
podkladu k normě. Jejím vydáním by tento předpis získal určitou závaznost.
Všechny tři organizace se I společně složily na pokrytí nákladů s vydáním
normy a domluvili se že mluvčím s tvůrcem normy, firmou Hydroprojekt, bude
ABAS ČR, který ostatní partnery bude průběžně informovat o vývoji. Protože
žádné informace nepřicházely, předseda APR se sám snažil kontaktovat ABAS
ČR. Při schůzce, která se následně uskutečnila 13.ledna 2009 zástupci ABAS
ČR vytvářeli nátlak na zástupce APR, aby souhlasili s menším rozsahem této
normy, která by tak místo komplexního pohledu na bezpečnost na bazénech a
koupalištích řešila jen otázku plavčíků s tím, že je nutné podklad pro normu
odevzdat 15. ledna 2009, tedy již za dva dny. ABAS ČR vyslovil svými zástupci
nechuť již dále normu dopracovávat do původního rozsahu. Představenstvo
APR seznámené se vzniklou situací konstatovalo:
1. Ze strany ABAS ČR došlo k porušení smlouvy tím, že neposkytovalo
informace o vývoji normy
2. APR požaduje dohotovení normy do původního rozsahu stanoveným
doporučeným standardem I za cenu, že se termín vydání o několik týdnů
pozdrží.
3. APR se chce i nadále aktivně podílet na přípravě normy v původním
rozsahu.
Uvedené stanovisko APR bylo neprodleně – 13. ledna 2009 zasláno ABAS ČR.

IX. JARNÍ KONFERENCE APR
I pro letošní jaro připravuje Asociace pracovníků v regeneraci odbornou
konferenci na téma: „Modernizace bazénů a wellness center – ekonomický
přínos rozšiřování služeb ve stávajících provozech“, čímž budeme dále rozvíjet
problematiku načatou v minulém roce. Termínově je akce připravována na
12. – 13. května 2009, místo konference je v tuto chvíli v jednání a bude
upřesněno v propozicích, které budou k akci rozesílány.

X. KATEGORIZACE KOUPALIŠŤ
Ohodnotili jste již své zařízení v rámci kategorizace bazénů a koupališť?
V návaznosti na připravovaný veletrh Bazény, sauny, solária & wellness, který
proběhne v březnu 2009 na výstavišti v Praze Letňanech došlo k dohodě mezi
APR a pořadatelem výstavy – ABF a.s. o podpoře tohoto projektu. Všechny
zúčastněné provozy projektu Kategorizace koupališť mají možnost presentovat
své zařízení na výstavním panelu, který bude umístěn v hlavní výstavní hale.
Doporučuje se prostřednictvím foto velikosti min. 210 x 300 mm (A4), max. 300
x 420 mm (A3) nebo obdobnými propagačními materiály. Účastníci kategorizace
koupališť získají navíc volnou vstupenku na veletrh. Účast v projektu
kategorizace není vázána na členství v APR ani jiné organizaci.
Chcete se též zapojit do projektu Kategorizace koupališť? Vyplňte
pravdivě on-line dotazník na stránkách www.aprcz.cz a odešlete jej do
sekretariátu APR.

XI. PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V APR
Provozujete bazén, koupaliště, wellness zařízení? Jste masér(ka)?
Nabízíte výrobky či služby pro uvedené oblasti regenerace? Chcete stát členem
Asociace pracovníků v regeneraci, využívat informační servis a členské
výhody? Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line přihlášky na www.aprcz.cz
. Zde se dovíte I další informace o této naší profesní organizaci.
Právnické osoby – členové APR mohou mít ve Zpravodaji APR i
v e-mailovém ZPRAVODAJI APR bezplatnou inzerci za předem
stanovených pravidel:
a) mají zaplacený členský příspěvek právnické osoby v daném
kalendářním roce (tj. nyní již za rok 2009)
b) poskytují členům APR členskou výhodu (např. slevu) při nákupu
produktů nebo služeb
c) dodají inzerci v podobě vhodné ke kopírování (nejsou vhodné
obrázky).
Zpracovatel Zpravodaje APR má právo po dohodě s inzerentem upravit
inzerát do formy odpovídající připravenému textu Zpravodaje.
Vyzýváme i ostatní: nabídněte členům APR slevu na své výrobky a služby,
abychom Vás zde mohli uvádět !! Budeme uvádět i výčet provozoven, které
nabídnou členům APR zlevněný vstup nebo vstup zdarma na členskou
legitimaci APR, vč. poskytovatelů masérských a regeneračních služeb.

Zpravodaj APR vydává Asociace pracovníků v regeneraci pouze pro vnitřní
potřebu svých členů. Text schvaluje předseda představenstva APR. Neprošlo
grafickou ani jazykovou úpravou.Příspěvky: Sekretariát APR, Nad Šutkou 41 E, Praha 8
– 18200. E-mail: apr@seznam.cz. Kopírování a následné šíření je povoleno.
Neprodejné

