
 

Asociace bazénů a saun České republiky  –  ABAS ČR  ve spolupráci s  Aquainfo  pořádá  

odbornou konferenci ve Wellness Hotelu Frymburk 

Novinky pro bazény a wellness provozy 

 v termínu : 10. - 12. května 2011. 

 

Konference je určena provozovatelům aquaparků, plaveckých bazénů, koupališť, wellness center, 

hotelů s relaxační částí, investorům i projektantům. 

Konference je zaměřena na zajímavosti a novinky stavebně technologických řešení výše uvedených 

provozů, doplňkový program a příslušenství, legislativu a výměnu zkušeností s provozováním bazénů, 

koupališť, aquaparků, saun a  wellness.   

Časový plán akce: 

10. května – příjezd, oběd, ubytování, prohlídka zázemí vodní elektrárny Lipno a hotelového wellness 
11. května – dopoledne přednášky, odpol. outdoor a indoor aktivity, prohlídka vodní plochy Lipno 
12. května – dopoledne komentovaná prohlídka aquaparku Aquaworld Lipno. 

Odborné přednášky: 

1. Novinky v bazénových technologiích – Martin Průžek 

2. Novinky v materiálech pro bazény, sauny a koupaliště  - Dušan Šmíd 

3. Novinky v úsporných opatřeních při navrhování bazénů a koupališť  - Bohumil Šťastný 

4. Novinky ve výstavbě bazénů a saun a koupališť  - David Šídlo 

5. Novinky v cenách chloru v ČR – Tomáš Eršil 

6. Novinky v úpravě bazénové vody – Vladimír Suchý 

7. Novinky v čištění bazénových ploch – Michal Schenk 

8. Novinky ve zdravotně technické instalaci na bazénech – Zbyněk Loucký 

Odborné přednášky budou doplněny o prezentace firem s jejich novinkami na trhu a to jak formou 

přednášek, tak i ukázkami u stolků v předsálí. Třídenní program je zaměřen i na představení 

zajímavých outdoorových a indoorových aktivit, některé z nich bude možné přímo vyzkoušet. Celý 

program je doplněn o zajímavé prohlídky z okolí Lipna.  

Ke konferenci bude vydán tištěný sborník přednášek. 

Termín uzávěrky přihlášek: pondělí 2.5.2011 

Kontakt: Jana Lišková, vedoucí sekretariátu ABAS ČR, tel.č.: 272 655 561, 604 65 63 61 
                Jabloňová 2992/8, 106 00  Praha 10, e-mail: Info@abascr.cz, fax: 272 653 814 
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Přihláška na odbornou konferenci (10.-12.5.2011) 
 

Novinky pro bazény a wellness provozy 

Ceník služeb – ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH 
 

Vybrané služby označte nebo doplňte do prázdného sloupce 
 

 Člen  
ABAS ČR 

ostatní Počet 
osob 

cena 

 
Účastnický poplatek – osoba na dvoulůžkovém pokoji 3 780 Kč 4 320 Kč 

  

Účastnický poplatek – osoba na jednolůžkovém pokoji 4 860 Kč 5 400 Kč   

Účastnický poplatek – bez ubytování 2 460 Kč 3 000 Kč   

Doplňkové služby      

Rozprava na parníku 11.5. 200 Kč 200 Kč   

Celkem objednané služby     

     
 

Účastnický poplatek :   program 10.-12.5., strava (2x oběd, 2x večeře, coffee break), vstupné na 
přehradu, sborník přednášek, v případě objednávky 2x ubytování vč. snídaně formou švédského stolu  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo obsadit druhé lůžko ve dvoulůžkovém pokoji další osobou. 
 
Vypočtenou částku za objednané služby zašlete na účet ABAS ČR č. 27-7113920227/0100, VS=Vaše 
IČ, do 2.5.2011. Následně Vám vystavíme daňový doklad. 
 

 
Název organizace /otisk razítka 

Adresa 

IČ, DIČ: 

1. Jméno /kontakt   ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jméno /kontakt   ………………………………………………………………………………………………….. 

Poznámka:   

 

Souhlasím s evidencí kontaktních údajů pro potřeby ABAS ČR a se zveřejněním dokumentačních 
snímků z konference v časopise Bazén  & Sauna a na webových stránkách www.abascr.cz              

Podpis objednavatele  


