;

Asociace pracovníků v regeneraci - APR
Vás srdečně zve
na konferenci provozovatelů bazénů a saun které se uskuteční
v Prachaticích dne 15.-16.4.2020
zaměřené na téma

„Provozní úspory - technické inovace provozu“
V rámci školícího programu se zaměříme na nové provozy a jejich
rekonstrukci v zájmu úspor, pohled ze strany hygienika kraje Vysočina,
výhody zateplení tobogánu a nutnost pravidelných revizí v souladu s
normou a mnoho dalšího zajímavého. V rámci akce se uskuteční exkurze
do nově zrekonstruovaného provozu bazénu v Prachaticích
Prostor chceme dát i k diskuzi a výměně zkušeností
Přednášet a odborné diskuze povedou m.j.:
Ing. Martin Řehoř – zástupce společnosti ENESA s.r.o.
Pavel Hofrichter – vydavatel Wellness novin, saunový mág a předseda
České asociace saunérů
Ing.Radek Steinhaizl – za společnost Relax Solution s.r.o.
Ing.Milan Šmíd – projektant bazénových a wellness technologií,
přednášející na VŠ Palestra v oborech výstavby a provozů bazénů, saun
a wellness, místopředseda APR
Ing. Richard Neuwirth – VŠTVS Palestra
Ing.Malecha – zástupce společnosti Lacus
Tomáš Janáček - zástupce společnosti Vagner Pool s.r.o.
Ing. Milan Brychta – Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

Ubytování zajišťujeme v Hotelu Koruna a v Penzionu Pivovar
Prachatice, které spolu sousedí, ve 2-3 lůžkových pokojích.
Pořadatel zajišťuje rezervaci ubytování na základě požadavku
specifikovaném účastníkem školení v přihlášce. Úhradu za ubytování
provádí účastník v rámci vložného
Účastníky, kteří přijedou sami, budeme do pokojů spojovat. Stejně
tak u smíšených skupin. Můžete uvést, s kým chcete bydlet, či s kým
ne, a budeme vaši volbu pokud možno respektovat.
Účastnický poplatek za školení:
Pro registrované členy APR a ČAS …………. 2.850,- Kč/ osobu
Pro nečleny APR ……………………….………. 3.100,- Kč/osobu
Noc navíc ……………………………………… 650 Kč/os (2lůžk.pokoj)
V ceně účastnického poplatku je:
účast na přednáškách a praktických ukázkách
studijní materiály – sborník přednášek
ubytování na jednu noc.
stravné během konference, tj. 2x oběd, 1x večeře a coffe break
během školení (nápoje dle vlastního výběru si hradí účastník). Snídaně
je v rámci ubytování.
Účastnický poplatek je nedělitelný
V ceně účastnického poplatku není:
pití dle vlastního výběru
ubytování možné už 14.4 (den předem) za příplatek dle přihlášky o
výši vložného
Přihlášku na školení zasílejte obratem, nejpozději do 31.3.2020.
Současně uhraďte účastnický poplatek dle počtu osob na bankovní
účet u ČSOB – č.ú. 108 137 041 / 0300. Fakturu za provedenou
platbu obdrží účastníci školení při presentaci na místě.
Přihláška na seminář je též on-line na www.aprcz.cz
Případné dotazy a přání k organizaci: M.Reková – tel.284 021 911
nebo e-mailem na apr@seznam.cz, odpovíme co nejdříve
Přihlášky posílejte na apr@seznam.cz
nebo poštou: Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8

Rámcový program akcí připravovaných a podporovaných APR 2020
26. – 29. března 2020 Saunafest + Mistrovství ČR v saunových
ceremoniálech - Aquapalace Praha – s odbornou záštitou APR

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI

03.04.2020 - 04.04.2020 For Beauty – mezinárodní veletrh kosmetiky,
kadeřnictví a nehtového designu, za účasti a podpory APR – členové APR
se mohou presentovat na stánku APR.- PVA Praha Letňany
03. dubna 2020 seminář : Jiřiny Kubcové „zdravá výživa“ - salónek 2
výstaviště PVA Praha - Letňany
15.- 16. dubna 2020 – Konference provozovatelů bazénů a saun na
téma „Provozní úspory – technické inovace provozu“ v Prachaticích
9. – 10. října 2020 For Beauty – veletrh zdraví, krásy a správného
životního stylu, za účasti a podpory APR – členové APR se mohou
presentovat na stánku APR.- PVA Praha Letňany

KONFERENCE PROVOZOVATELŮ BAZÉNŮ A SAUN

říjen - listopad 2020 – Tradiční podzimní konference provozovatelů
bazénů a saun v Praze – téma a datum bude upřesněno
Listopad 2020 Sauna Herbal Cup – vrcholová soutěž v saunových
ceremoniálech s vůní bylinek a přírodních peelingů – místo a datum bude
upřesněno - s odbornou záštitou APR

„Provozní úspory - technické inovace provozu“

aktuální informace: Zpravodaj APR, www.aprcz.cz
Zpravodaj APR vychází pravidelně v termínech březen, červen, září a
prosinec – informace o dění v oblasti bazénů a koupališť, regenerace a
wellness, odborné články z oboru, reportáže z provozů – členům APR
odesílán zdarma

Prachatice
15. a 16. dubna 2020

