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1. ÚVOD
Vážení přátelé, pomalu nám končí doba dovolených a my již naplno pro
vás připravujeme program na podzimní období. Poohlédněme se ještě jednou
za uplynulou květnovou konferencí a pak již plnou parou do dalších
připravovaných akcí. Členové APR dostávají s tímto Zpravodajem APR i
vstupenky na veletrh World of Beauty & Spa, ostatní tímto zveme na trojici
podzimních veletrhů, které jsou naší Asociací podporovány.
Vítejte na stránkách Zpravodaje APR !!
2. KONFERENCE APR VE VYŠKOVĚ A V BRNĚ
11. – 12. května 2010 se uskutečnila v hotelu Dukla ve
Vyškově tradiční jarní konference APR. Tentokrát měla dvě
paralelní části – jednu zaměřenou na Nové trendy ve výživě,
druhou zabývající se novinkami v legislativě pro bazény, solária a
wellness. Celkem se konference zúčastnilo 132 osob. Průběh
konference i doprovodného večerního programu s rautem a mnohahodinovým
kláním v kobercovém curlingu v prostorách Aquaparku ve Vyškově jsme
zaznamenali ve fotodokumentaci uveřejněné na internetových stránkách
www.aprcz.cz/galerie/, kde si je můžete prohlédnout. Při přihlášení navíc
získáte možnost hodnocení jednotlivých snímků a případného připsání svého
komentáře.
3. WORLD OF BEAUTY & SPA
3. – 4. 9. 2010 se v nevšedních prostorách
pražské O2 arény (Sazka arény) uskuteční již 10.
mezinárodní veletrh zdravého životního stylu World
of Beauty & Spa. APR již tradičně převzala nad
veletrhem odbornou záštitu a tak můžeme našim
členům nabídnout po dvou vstupenkách na tento
zajímavý veletrh. Na veletrhu se nabízí spousta výrobků a služeb na další
zlepšení vzhledu – manikura, kosmetika, kadeřnictví a jiné zkrášlování, stroje a
přístroje pro vybavení wellness provozů. Součástí veletrhu je i řada soutěží a
paralelně probíhají přednáškové cykly. Po dohodě s pořadatelkou nebude mít
APR v tomto ročníku svůj stánek, ale i tak se budeme podílet na odborném

programu přednáškou Mgr. Evy Nechlebové z VŠTVS Palestra na téma :
"Zdravotní aspekty masážních a relaxačních postupů".
Celkový program odborné části veletrhu můžeme zájemcům zaslat, příp.
ho naleznete na internetových stránkách www.beauty-expo.cz nebo proklikem
přes logo veletrhu na domovské stránce naší Asociace www.aprcz.cz.
4. WELLNESS BALNEA
I v letošním roce převzala APR záštitu nad výstavou Wellness – Balnea,
která proběhne 14. – 17. října 2010 – nově na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
V rámci uzavřené smlouvy s pořadatelem výstavy, společností Terinvest, bylo
dohodnuto:
1.
APR bude mít k dispozici výstavní
stánek. Zde mohou presentovat členové
APR zdarma svoje nabízené služby.
Zájemci o presentaci na stánku musí své
materiály dopravit do sekretariátu APR, Nad
Šutkou 41e, 182 00 Praha 8, nebo zaslat poštou do konce září. Případnou
osobní účast na stánku APR a podmínky přímé presentace během veletrhu je
nutné domluvit v sekretariátu APR.
2. Všichni členové APR obdrží 2 volné vstupenky na výstavu.
3. APR získala jednostránkový inzertní prostor v katalogu výstavy a naše logo
bude uvedeno i na vstupenkách na výstavu.
S Terinvestem jednáme o případném uspořádání odborného semináře v rámci
výstavy.
5. INTERBAD STUTTGART 2010
APR ve spolupráci s agenturou Naveletrh s.r.o., která zastupuje pro ČR
veletržní společnost Messe Stuttgart, pro Vás připravila na 14. října 2010
autokarový zájezd na největší středoevropský veletrh technologií pro bazény,
sauny, solária, spa a wellness. Máte jedinečnou možnost seznámit se
s moderními trendy v oblasti veřejných koupališť, soukromých bazénů,
léčebných, lázeňských a hotelových bazénů, fyzioterapie a rehabilitace,
whirpoolů, solárií, saun, fitness a wellness, čistící a sanitární techniky, bazénové
technologie, vzduchotechnických zařízení, úpravy bazénových vod a vodních
atrakcí pro koupaliště a aquaparky.
Sraz účastníků je 14. října v 1.30 hod (po půlnoci) v Praze na Florenci.
Klimatizovaným autobusem se přemístíme přímo před nový veletržní areál ve
Stuttgartu, kde bude mezi 9. – 18. hodinou příležitost k důkladné prohlídce celé
výstavy. Autobus nás pak odveze zpět do Prahy. Není nutné se omezovat v pití,
neusnete za volantem, pohybujete se v příjemné společnosti bazénářů. Návrat je
kolem půlnoci, takže přijdete pouze o jeden pracovní den. Forma exkurze

zajišťuje minimální časovou náročnost akce a co možná nejbezpečnější způsob
dopravy profesionální dopravní agenturou. Pořadatel zajišťuje kromě dopravy i
cestovní pojištění a vstupenky na veletrh. Propozice a přihláška je přílohou
tohoto Zpravodaje APR nebo je možné se přihlásit i prostřednictvím on-line
přihlášky na internetových stránkách www.aprcz.cz v rubrice „akce –
připravujeme“.
Exkurze pořádaná APR na veletrh Interbad 2010 je zařazena do systému
celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.

Pozor: Při objednávce 5 a více účastníků jednoho objednatele
jede 1 účastník zdarma!!

6. KATEGORIZACE KOUPALIŠŤ
Ohodnotili jste si již svůj areál v rámci projektu „Kategorizace koupališť“?
Je určen jak pro kryté tak venkovní bazény a aquaparky, kdy se posuzuje
technická vybavenost areálu a podle rozsahu nabízených služeb návštěvníkům
se přiděluje 1 – 5 hvězdiček.
Zapojení do projektu Kategorizace bazénů je jednoduché a nestojí nic jen
několik minut času. Stačí vyplnit pravdivě on-line dotazník na stránkách
www.aprcz.cz a odeslat jej elektronicky do sekretariátu APR. Systém
automaticky vyhodnotí vaše odpovědi. Sekretariát APR vám pak vystaví
příslušný certifikát pro vyvěšení na provozovně.
Do projektu je zapojeno již více jak 100 zařízení – jejich seznam je na
stránkách www.aprcz.cz uveden. Připojíte se také?
7. JAK SE STÁT ČLENEM APR?
Provozujete bazén, koupaliště, wellness zařízení nebo solární studio? Jste
masér(ka), kosmetička nebo výživový poradce? Nabízíte výrobky či služby pro
uvedené oblasti regenerace? Chcete stát členem Asociace pracovníků
v regeneraci, využívat informační servis a členské výhody?
Návod pro nové zájemce o členství:
a) Na internetových stránkách www.aprcz.cz na horní liště je tlačítko
„PŘIHLÁŠKA“. Ta se vyplní dle předepsaných pokynů a odešle odkazem
„POSLAT“ do sekretariátu APR. Odtud obdržíte zálohovou fakturu pro
uhrazení členských příspěvků
b) Platbou faktury se stáváte členem APR se všemi výhodami členství. Bude
Vám zaslán doklad o platbě spolu s členskou legitimací, objednáme Vám
předplatné časopisu Sport & Wellness Management, objevíte se v seznamu
členů na našich internetových stránkách i na portálu Seznam.cz, se kterým
má APR uzavřenou dohodu o spolupráci.

8. SJEDNANÉ SLEVY ČLENŮM APR
VŠTVS Palestra - kurzy, školení, rekvalifikace – sleva 10 % kurzovného
tel. 281 932 013, e-mail: donevova@palestra.cz
BAZÉNY A WELLNESS - projektové práce technologií bazénů a wellness od
studií přes všechny stupně dokumentace při rekonstrukcích a výstavbě
nových bazénových areálů, sleva 5 % na projektové práce a zpracování
provozních řádů pro bazény a sauny
tel. 284 021 911, fax. 284 021 919, e-mail: projekce@bazeny-wellness.cz
FRAJT - šatní skříňky, kabiny - sleva 5 % na celý sortiment výrobků
tel.: 573 335 700, fax: 573 335 800,
e-mail: dfrajtova@frajt.cz
LÉKÁRNA-INVEST s.r.o. – přístroje InBody – Biospace - vývoj, prodej a
servis diagnostických přístrojů InBody pro analýzu složení lidského těla.
Našimi klienty jsou v současné době zejména výzkumné ústavy,
tělovýchovné fakulty, nemocnice a zdravotnická zařízení, rehabilitační
ústavy, lékárny, dětské ozdravovny, dietologické ordinace, nutriční poradci,
fitcentra, wellness a beauty studia atd. Pro členy APR poskytujeme 10%
slevu na všechny modely InBody. Informaci o naší nabídce najedete na
www.biospace.cz tel.: 602 137 10 email: biospace@email.cz
MASKA – Irena Šmídová - masérské a kadeřnické služby. Účesy pro běžný den
i pro slavnostní příležitosti, vlasové poradenství. Masáže klasické,
baňkování, medové masáže, masáže hlavy. - Sleva 10 % na masérské
služby. Tel.: 284 021 910, mob. 604 260 131, e-mail: maska@c-box.cz
NESSY - odbavovací turniketové a vstupenkové systémy – sleva 3 %
tel. fax. 495 212 004 , e-mail: info@nessy.cz
Při uplatňování slevy se člen APR prokáže platnou členskou legitimací na daný
rok, kterou obdržel po zaplacení členských příspěvků APR. Pokud někdo zaplatil
příspěvky a nedostal dosud legitimaci, obraťte se, prosím, na sekretariát.– na sl. Ing.
Danu Hurychovou, tel. 284 021 911. Členové se zaplacenými členskými příspěvky
budou vždy uvedeni i na internetových stránkách APR: www.aprcz.cz.
Právnické osoby – členové APR mohou mít ve ZPRAVODAJI APR
bezplatnou inzerci za předem stanovených pravidel:
a)
mají zaplacený členský příspěvek právnické osoby v daném kalendářním
roce (tj. nyní již za rok 2010)
b)
poskytují členům APR členskou výhodu (např. slevu) při nákupu produktů
nebo služeb
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.
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!

