E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI
ÚNOR 2007

I.

ÚVOD

Vážení přátelé regenerace, ať už členové či sympatizanti naší
asociace, dovolujeme si vám nabídnout letošní první číslo e-mailového
ZPRAVODAJE APR s novinkami a akcemi pro nadcházející jaro. Jako vždy
ho máme termíny přímo nabité a věříme, že si každý vybere. Předem
upozorňujeme, že s informacemi a termíny o většině akcí se můžete setkat i
na našich internetových stránkách www.aprcz.cz, které se snažíme
udržovat stále aktuální a těší nás, že zájem o ně neustále vzrůstá. Nyní ale
již vítejte na stránkách nového čísla e-mailového ZPRAVODAJE APR.

II.

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA APR

Představenstvo APR si vás v souladu se Stanovami APR dovoluje
pozvat na volební valnou hromadu asociace, která se uskuteční ve čtvrtek
8. března 2007 od 14ti hodin v přednáškovém sále vstupní haly výstaviště
PVA v Praze – Letňanech. Místo i hodina jsou záměrně voleny ve vazbě na
výstavu Bazény, sauny, solária, wellness, o které předpokládáme, že ji
budete chtít navštívit. Každý člen APR, který již zaplatil členský příspěvek
asociace na rok 2007, dostal současně s daňovým dokladem i dvě
vstupenky na tuto výstavu. Pro ostatní jsou vstupenky připraveny u
sekretáře Ing. Koubka (tel. 608 958 688).
Hlavním úkolem svolávané valné hromady je volba nového
představenstva a dozorčí rady na další dvouleté funkční období a
stanovení další působnosti naší asociace v oblasti regenerace a bazénů.
Účast všech členů APR je proto velmi důležitá. Doporučujeme proto
nasměrovat svou účast na výstavě v Praze právě na čtvrtek 8. března
2007!!
Na adresu: apr@seznam.cz můžete zasílat i své návrhy na kandidáty
do představenstva a DR APR. (7 členů představenstva, 3 členové DR).

III.

VELETRH WORLD OF BEAUTY & SPA JARO 2007

Na Výstavišti v Praze 7 –
Holešovicích proběhne ve dnech 2. –
3. března 2007 výstava kosmetiky a
zdravého životního stylu World of
BEAUTY & Spa 2007. Kromě cca 200
vystavovatelů z oblasti kosmetiky,
dermatologie,
účesové
tvorby,
zdravého stravování, komplexní péče o tělo čeká na návštěvníky po oba
dny bohatý program přednášek, workshopů a soutěží. Bližší informace
naleznete na: www.beautyexpo.cz.
Na základě dohody APR a pořadatele veletrhu – společnosti Beauty
Expo sro obdrželi členové APR se zaplaceným příspěvkem na rok 2007

vstupenku na tento veletrh. Myslíme si, že pro řadu našich členů může být
návštěva této akce přínosem.

IV.

BAZÉNY , SAUNY, SOLÁRIA, WELLNESS

4. Ročník mezinárodního veletrhu Bazény, sauny, solária, wellness
se letos uskuteční za odborné garance APR ve dnech 8. – 11. března 2007
na Pražském veletržním areálu PVA v Letňanech. Členové APR obdrželi 2
vstupenky na veletrh zdarma.
Pro návštěvníky je výstavní areál otevřen ve čtvrtek a v pátek 10 – 18
hodin, v sobotu 9 - 18 hodin, poslední den v neděli 9 – 16 hodin. Kromě
přehlídky bazénů a bazénových technologií, solárií a saun se můžete
zúčastnit i doprovodného programu:

Ve čtvrtek 8. března probíhají v přednáškovém sále č. 2 semináře APR:
od 11 hod – Zásady budování a provozu finské sauny
od 12 hod – S vodou stále v pohybu – o možnosti využití bazénů pro aerobik
vstup na oba semináře je zdarma, pouze s platnou vstupenkou do areálu
od 14 hod – volební valná hromada APR

V pátek 9. března probíhá v přednáškovém sále č. 1 konference:
od 8 do 14.30 hodin Financování, projekce a stavba aquaparků
vložné 840 Kč + 19% DPH

V sobotu 10. března v hale č. 4 Wellness kongres,
aneb zacvičíme s Vámi – hromadné cvičení a workshopy o zdravém životním
stylu. Probíhá po celý den od 9 do 18 hodin
vstupné 200 Kč, děti do 12ti let zdarma
Při návštěvě veletrhu se nezapomeňte zastavit na stánku APR, kde bude
probíhat poradenské centrum.
Nabídka pro všechny členy APR:
Pokud nevystavujete přímo ve svém stánku, můžete umístit své
propagační materiály ve stánku APR. Nabízená služba je pro členy APR
zdarma! Předpokládáme, že ji mohou využít i naši členové z masérských
salónů, vzdělávací zařízení, provozovatelé koupališť a saun i ostatní
členové APR. Svoje propagační materiály musíte dopravit do zahájení
veletrhu do zasedacích prostor APR v Praze 8 – Kobylisích, Nad Šutkou 41
E, případně přímo do PVA v Praze – Letňanech. Představte se
návštěvníkům veletrhu jako člen APR !! Bližší informace a domluva
způsobu předání – Ing. Koubek 608 958 688.

V.

FOTOSOUTĚŽ

Představenstvo APR na svém lednovém zasedání usoudilo, že termín
pro veřejnou fotosoutěž, kterou jsme vyhlásili koncem listopadu 2006, byl
krátký a rozhodlo se, že bude prodloužen. Právě se blížící výstavy bude
využito jako prostředku propagace akce a pokusíme se tak o větší
publicitu. Již zaslané snímky zůstávají v soutěži a vyzýváme i další členy i
nečleny APR, aby se se svými snímky zapojili. A nemáte-li co nabídnout,
můžete umístěné snímky alespoň hodnotit. Jsou
na internetových
stránkách www.aprcz.cz v rubrice „fotosoutěž“. Zde najdete pravidla
soutěže, soutěžní snímky i návod, jak hodnotit.

VI.

KURZY PLAVČÍK A MISTR PLAVČÍ

Termíny školení plavčíků a mistrů plavčí.
1.
27.4. – 29.4.2007 zároveň i úvodní termín pro školení mistr plavčí
2.
18.5. – 20.5.2007 zároveň i další termín pro školení mistr plavčí
3.
1.6. – 3.6.2007 zároveň i další termín pro školení mistr plavčí
Zahájení vždy v pátek v 9.00 na bazéně E.Rošického v Jihlavě. Plavecký
oděv a psací potřeby s sebou. Ubytování a stravování pořadatel
nezajišťuje. Ukončení v neděli v odpoledních hodinách.
CENA: školení plavčíků
2.200,- Kč, pro členy APR cena 2.000,- Kč
školení mistrů plavčí 4.300,- Kč, pro členy APR cena 4.000,- Kč
Termíny přezkoušení plavčíků a mistrů plavčí.
1.
sobota 28.6.2007
2.
sobota 19.5.2007
3.
sobota 2.6.2007
Zahájení vždy v sobotu v 8.00 na bazéně E.Rošického v Jihlavě. Plavecký
oděv a psací potřeby s sebou. Ubytování a stravování pořadatel
nezajišťuje. Ukončení v sobotu večer.
CENA:

přezkoušení 650,- Kč, pro členy APR cena – 600,-

Náplň školení:
Plavčík - zajištění prevence nehod a tonutí v bazénech, umělých a
přírodních koupalištích v souladu s platnou legislativou; záchrana
tonoucích a poskytnutí první pomoci. Absolvent získá licenci " PLAVČÍK" s
platností na 2 roky
Mistr plavčí - zajištění prevence nehod a tonutí v bazénech, umělých a
přírodních koupalištích v souladu s platnou legislativou; záchrana
tonoucích a poskytnutí první pomoci, řízení činnosti plavčíků.
Absolvent získá licenci " MISTR PLAVČÍ" s platností na 5 let
Další informace na www.jpkaxis.cz - Jihlavský plavecký klub AXIS

VII.

MASÉRSKÝ DEN

Milí maséři, abychom si mohli vzájemně předat své zkušenosti
z oboru, popovídat si o problémech provozu a masérských technikách,
proběhne v sobotu 24. 3. 2007 setkání masérů. Začátek je v 10 h a konec
bude podle zájmu v průběhu odpoledne až do 17 h. Téma pro naše setkání
je medová masáž (k diskusi) a indická masáž hlavy s ukázkou. V průběhu
setkání se můžeme vzájemně namasírovat. K dispozici budou dva
masérské stoly.
Vstupné pro členy APR je 100 Kč a pro nečleny 200 Kč, v ceně je
zahrnuto malé občerstvení a tak je vhodné rezervovat si místo.
Předpokládaná maximální účast je 16 lidí. Rezervujte si tento termín na tel.
čísle 604 260 131 nebo mailem apr@seznam.cz, případně v sekretariátu
APR do 21. 3. 2007.
A co si vzít sebou? Doporučuji přezůvky, něco k obědu (možnost oběda
v nedaleké restauraci), oblíbený masážní prostředek, pohodlné oblečení a
dobrou pohodu.
Místo konání: Nad Šutkou 41, Praha 8 – Kobyliské náměstí METRO C viz
mapa.

VIII. JARNÍ KONFERENCE APR
Tradiční jarní konference APR na téma: „Bazény a wellness“ se
uskuteční v termínu 19. – 20. dubna 2007 v hotelu Čechie v Praze 8 –
Karlíně. Bližší informace budou uvedeny na internetových stránkách a
uveřejněny v příštím Zpravodaji APR.

IX.

KANADA - ZAHRANIČNÍ EXKURZE APR

Nový termín zahraniční odborné exkurze na bazény a spa v Kanadě
je stanoven na 5. – 15. června 2007. Na tento termín jsou zamluveny
letenky. Předběžné přihlášky směřujte na sekretariát APR nebo e.mailem
apr@seznam. cz. Akce se mohou zúčastnit členové i nečlenové APR, je
zařazena i do vzdělávacího cyklu ČKAIT. Bližší informace uveřejníme na
internetových stránkách APR www.aprcz.cz.

X.

GRANT APR

Asociace pracovníků v regeneraci získala pro podzim 2006 a rok
2007 peníze z fondů Evropské unie, Ministerstva práce asociálních věcí a
Magistrátu Hl.m. Prahy na grant:
„Projekt dalšího vzdělávání pracovníků cestovního ruchu“.

Projekt je složen z jednotlivých kurzů – 5 kurzů ve 4 denních blocích na
témata :
1. Obecné zásady provozování wellness center
2. Architektonické a technické řešení zařízení pro sport a regeneraci
3. Právní, bezpečnostní a hygienické aspekty provozu zařízení pro
sport a regeneraci
4. Výstavba a provoz veřejných bazénů, ekonomika provozu
5. Moderní trendy v oblasti wellness – práce s klienty
Grant je určen o pracovníky regenerace a cestovního ruchu z Prahy.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím internetových stránek
www.aprcz.cz/grant, kde jsou postupně zveřejňovány další potřebné
informace.

Pro účastníky je celý kurz zdarma.

XI.

ČLENSTVÍ V APR

Nejste ještě členy APR a máte zájem se jimi stát a využívat členských
výhod? Není nic jednoduššího než vyplnit na internetových stránkách
www.aprcz.cz
on-line formulář a zaplatit členský poplatek. Tím se
automaticky stanete členy a objevíte se mezi registrovanými i na internetu.
Valná hromada APR v březnu 2005 rozhodla o úpravě členských příspěvků
APR od roku 2006 takto :
- fyzické osoby
- školy

1.000,- Kč
1.800,- Kč

- provozovatelé
- právnické osoby

2.000,- Kč
5.000,- Kč

A jaké jsou výhody členství?
► bezplatný odběr časopisu Bazény a Sauny
► Zpravodaj APR a e-mailový ZPRAVODAJ APR s informacemi o dění
v oblasti koupališť a regenerace
► informace o legislativních změnách a možnost prostřednictvím APR u
některých chystaných předpisů ovlivnit i jejich znění (APR spolupracuje
s MZd na jejich přípravě)
► slevy na všech akcích pořádaných APR
►slevy na školeních a kurzech pořádaných smluvními školícími zařízeními
s akreditací MŠMT
► slevy na regeneračních akcích a víkendových ozdravných pobytech
pořádaných smluvními partnery APR
► bezplatná reklama ve Zpravodaji APR a e-mailovém ZPRAVODAJI APR
► sleva na inzerci v časopisu Bazény a Sauny podanou přes sekretariát
APR
► sleva 10 % na výstavní prostory u tematických výstav s partnerstvím
APR – ABF. Týká se v nejbližším termínu výstavy Bazény – Wellness 2007
v březnu 2007 v Praze.
► slevy na výrobky a služby smluvních partnerů APR – jejich seznam je
uváděn ve Zpravodaji APR a v e-mailovém ZPRAVODAJI APR a stále se
rozšiřuje

XII.

INTERNETOVÉ STRÁNKY APR

Už jste navštívili přepracované internetové stránky APR na adrese
www.aprcz.cz? Od října 2005 mají novou podobu a stále se vyvíjejí. Na
stránkách je umisťován ZPRAVODAJ APR i ve své e-mailové podobě.
Rozšiřuje se počet osvětových článků i jednotlivých reportáží. Dozvíte se o
nových akcích, které se připravují, na většinu zde je i on-line přihláška.
Přehledově je i informace o akcích,které proběhly. Sem se řadí sami,
jakmile proběhne jejich termín konání. „Živou částí“ internetových stránek
je i seznam členů APR včetně jejich zařazení do jednotlivých členských
kategorií. Zobrazeni jsou zde členové po zaplacení členských příspěvků na
příslušný kalendářní rok. Poskytovatelům slev na výrobky a služby nabízí
aktualizovaný seznam registrovaných členů APR v daném kalendářním
roce. V rubrice „kategorizace koupališť“ se můžete vyplněním příslušného
elektronického formuláře zapojit s ostatními do sebehodnocení

vybavenosti, případně se v seznamu koupališť podívat, jak jsou na tom
ostatní.
Rekonstrukce internetových stránek přinesla i daleko vyšší
návštěvnost – za týden navštíví naše stránky cca 200 - 250 čtenářů.
Využijte i Vy příležitosti a sledujte činnost APR i přes internetové stránky
www.aprcz.cz.
Část, internetových stránek, kterou „tvoří“ i sami čtenáři, je rubrika
„poradenství“, kde se snažíme najít odpovědi na dotazy našich čtenářů.
V instalované „Fotosoutěži“ jsou umístěny ve fotogalerii soutěžní
snímky, které můžete ohodnotit podle toho, jak na vás zapůsobili. Jsou zde
i pravidla fotosoutěže, pokud chcete vyhrát některou z cen.
Partneři fotosoutěže:
Mediální partner soutěže: Wellness magazín Bazény a Sauny
Partneři soutěže:
ABF a.s. – pořadatel

výstav

Basf – stavební hmoty sro –
Frajt sro – výrobce a dodavatel šatních systémů
Ing. Milan Šmíd – Bazénservis - projektový ateliér
Uvítáme další partnery, kteří podpoří naši fotosoutěž

XIII. UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY APR, KTEŘÍ DOSUD
NEZAPLATILI ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2007:
1. Doporučujeme uhradit pro možnost využívání členských výhod (viz
dále)
2. Všichni obdrží ještě číslo 1-2 wellness magazínu Bazény, Sauny &
Wellness, který dostávají všichni naši členové v rámci placených
členských příspěvků, další číslo časopisu byste ale již neobdrželi
3. 15. března 2007 budou nezaplacení členové „zhasnuti“ na
internetových stránkách www.aprcz.cz v seznamu členů a vráceni až po
zaplacení.
4. Do zaplacení nebude možné čerpat slevy poskytované řádně
zaplaceným členům APR

XIV. SLEVY PRO ČLENY APR
Pro členy APR jsou nabízeny tyto slevy na výrobcích a službách:

ALFAWELL Wellness promotion na ploše 300 m2. Privátní a veřejné finské
sauny a infrasauny, whirlpooly, parní a bylinné lázně, solné
lázně, soldos, solária, solárně - relaxační louky, aromaterapie
pro odpočívárny, saunová topidla. Kompletní realizace
wellness center od studie přes stavební práce po montáž
technologií na klíč. Sleva na kompletní sortiment 8 %.
tel. 222 780 633, fax. 222 781 040,
mobil: 608 554433, e-mail: info@alfawell.cz

AQUA AEROBIC – PhDr. HANA TOMKOVÁ
kurzy cvičení ve vodě, aqua aerobicu, aqua gymnastiky,
prázdninová soustředění – sleva 10%
tel. 604 959 948, e-mail: aqua-aerobic@volny.cz

AQUA – FITNESS ACADEMY
akreditované školící zařízení MŠMT aqua fitness pod vedením
profesionálních instruktorů. Animační programy pro bazénové
komplexy, semináře, kongresy, odborné konzultace, tour aj.
Sleva 15 % pro členy APR na pořádaných školení
tel. 777 615 598 , e-mail: romana.mlcochova@aqua-fitness.cz

ATVS PALESTRA - kurzy, školení, rekvalifikace – sleva 10 % kurzovného
tel. 286 852 860, 286 852 080
e-mail: mirovsky@palestra.cz

BASF STAVEBNÍ HMOTY - specializovaná firma na stavební hmoty,
barvy a materiály stavební chemie. Sleva 10 % z ceníkových
cen na materiály ke stavební údržbě – produkty PCI a stěrka
MASTERSEAL 550 Fx a MASTERSEAL 501.
Tel. 602 583 786, e-mail: martin.mrstny@basf-sh.cz

BAZENSERVIS - bazénové technologie, sleva 5 % na projektové práce a
zpracování provozních řádů pro bazény a sauny
tel. 284 021 911, fax. 284 021 919,
e-mail: bazenservis@volny.cz

BEVITEC, s.r.o. – kompletní realizace fitness a FITBOX center, marketing
a poradenství mimo jiné i v aktuální oblasti zavádění
klubového členství do center. Výhradní distributor kardio a
posilovacích strojů zn. SPORTS ART FITNESS a ORTUS.
Sleva na kompletní sortiment 8%.
www.fitbox.cz

ETH

dodává lázeňské vybavení pro vodoléčbu - vany, skotské
střiky, vířivky končetinové, čtyřkomorové a další, komplexní
nabídku pro rehabilitaci a péči o zdravotně postižené. Na
všechny výrobky poskytuje 5% slevu. Na drobné rehabilitační
pomůcky, zakoupené v naší specializované prodejně ve
Freyově ulici Praha 9 - pro členy APR 8% sleva. Zboží zasíláme
i na dobírku - rovněž s touto slevou.
tel. fax. 266 312 347, e-mail: eth@volny.cz

FRAJT

šatní skříňky, kabiny - sleva 5 % na celý sortimentvýrobků
tel.: 573 335 700, fax: 573 335 800, e-mail: dfrajtova@frajt.cz

FAREN

čistící a sanitační přípravky pro různé povrchy a zařizovací
předměty –slevy pro členy APR nad rámec slevové politiky –
při objednávce do 10.000,- Kč bez DPH – sleva 3 %, nad
10.000,- Kč bez DPH – sleva 5 % a doprava zdarma.
Tel.: 572 630 556, fax: 572 630 557 e-mail: faren@faren.cz

G – term

dodavatel špičkové technologie tepelných čerpadel – sleva pro
členy APR 10 % na dodávky.
Tel. 606 687 527, e-mail proksik@hennlich.cz

ING. ALEŠ KOUBEK ekonomické studie, finanční analýzy – sleva 8 %
tel. fax. 284 689 493,
e-mail: por.ekonom@volny.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, kterou obdržel po zaplacení členských příspěvků APR a na
letošní rok s vylepenou známkou v legitimaci jako dokladem pokračování
členství. Pokud někdo zaplatil příspěvky a nedostal dosud legitimaci,
případně známku na další rok, obraťte se prosím na sekretariát - na Ing.
Koubka, tel. 284 689 493. 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 i v emailovém ZPRAVODAJI APR bezplatnou inzerci za předem stanovených
pravidel:
a)
mají zaplacený členský příspěvek právnické osoby v daném
kalendářním roce (tj. nyní již za rok 2006)
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 také 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.
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.

