EMAILOVÝ ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI
BŘEZEN 2010

I.ÚVOD
Posíláme vám v rychlosti aktuální informace o změnách termínů a blížících se
akcích, které nesnesou odkladu.

II. THERAPEUTIC TOUCH
Stále je ještě možné se přihlásit na seminář THERAPEUTIC TOUCH &
FEELING TOUCH zaměřený především pro maséry s ukázkami relaxačních
bezdotykových technik, dotekových technik s odstraňováním negativních
emocí a stresů. Na semináři budou představeny i potravinové doplňky
vhodné pro klienty masážních procedur. Seminář se uskuteční v sobotu
20.března 2010 od 8.30 hodin v centru APR v Praze Kobylisích, Nad Šutkou
41e. Přihlášky on-line na www.aprcz.cz nebo přiloženou přihláškou v příloze
do sekretariátu APR – Ing. Dana Hurychová, fax: 284021919. Počet míst je
omezen.

III. WORLD OF BEAUTY & SPA
Veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA se překládá na nový termín 23.24.dubna 2010 a do nové lokality – PVA Letňany v Praze. Po dohodě
s pořadatelkou veletrhu by naši členové měli obdržet do konce března
volné vstupenky na tento veletrh. Bližší informace jsou jak na stránkách
APR www.aprcz.cz nebo na stránkách www.beautyexpo.cz. Chcete-li využít
možnosti bezplatné presentace na tomto veletrhu na stánku APR, dodejte
své propagační materiály do sekretariátu APR tel. 204021911 - Ing. Dana
Hurychová.

IV. JARNÍ KONFERENCE APR
Jarní konference APR se uskuteční 11. - 12. května 2010 na
aquaparku Vyškov a areálu Kraví Hora v Brně. Pro bazénáře, saunaře,
soláristy a pracovníky wellness je připravován program na téma:
LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS. Zaměříme se nejen na
hygienickou vyhlášku a novelu zákona o zdraví, ale i na systém
bezpečnostních norem, normu pro plavčíky, živnostenský zákon, jak
postupovat, když se ozve OSA, INTERGRAM nebo OAZA. Pro výživáře a
maséry bude připravena odborná část na téma: NOVÉ TRENDY VE VÝŽIVĚ
A SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI. Večer pak společný program – s curlingem na
koberci a možná i s aquazorbingem. Nachystejte si plavky a dobrou náladu.
Bližší informace a závazná přihláška budou uveřejněny ve Zpravodaji APR a
na internetových stránkách www.aprcz.cz . Rezervujte si termín!!
E-mailový zpravodaj APR vydává Asociace pracovníků v regeneraci pouze
pro vnitřní potřebu a další případné zájemce. Neprošlo grafickou ani jazykovou
úpravou. Distribuce pouze e-mailem.

