
 

 

 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
 

  
 
 
Místo konání: hotel Expo – 5.patro, Praha 7, návštěva Aquapalace Čestlice  
 
Datum konání:  sobota, 1.10. 2011 od 11.00 hod. (prezentace od 10.00 hod.) 
 
 
Cílová skupina: učitelky mateřských škol, zdravotnický personál v dětských léčebnách,  
instruktorky dětských centrer, provozovatelé saun 
 
Hlavní cíl konference: informovat o novinkách v oblasti hygieny, legislativy, metodiky saunování 

předškolních dětí, umožnit sdílení zkušeností, iniciovat diskusi o nejčastějších problémech a 

vhodných způsobech řešení. Jde o jednodenní prezenční formu, blok odborných přednášek 

doplněný exkurzí do zajímavého provozu s následnou odbornou diskusí, akce je součástí 

odborného programu veletrhu Wellness Balnea (pro účastníky semináře bude vstup na veletrh 

zdarma). K semináři bude vydán sborník přednášek – pro účastníky zdarma. 

 

Záštita: písemná záštita prezidenta ISS (Mezinárodní saunařská asociace) Risto Elomaa 

Odborná spolupráce: MUDr. Antonín Mikolášek  - nestor českého saunování,  propagátor 

saunování dětí 

 

Okruhy přednášek:  

1. Zkušenosti se saunováním dětí v zahraničí 

2. Výběr a výstavba vhodné sauny 

3. Specifické aspekty hygienického zabezpečení saun a příslušenství pro saunování dětí    

4. Platná legislativa související se saunováním dětí                                          

5. Aktuální zkušenosti a praxe v oblasti saunování nemocných a zdravých dětí včetně popisu a 

výkladu konkrétních případů. 

6. Výživa a pitný režim dětí na podporu pozitivních účinků saunování  

7. Metodika saunování předškolních dětí – zkušenosti z praxe                                                                

oběd 

Po přednáškách bude zajištěna přeprava do Aquapalace v Čestlicích, kde bude následovat krátká 

prezentace a představení areálu a novinek v saunové části.  Účastníci poté mohou zdarma využít 

vodní i saunový svět. 

 

 



 

 

Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR, Jabloňová 8, 106 00  Praha 10 
Tel.č.:272655561, 604656361, Info@abascr.cz, www.abascr.cz 

 

Návratka – závazná přihláška 

 
Mezinárodní konference:             
 

           
 

   Sobota, 1. října 2011, hotel Expo, Praha 7 
                                                            200 m vpravo od hlavního vchodu na Výstaviště v Holešovicích 
 

 

                                                                                                            Ceny jsou uvedeny včetně 20%  DPH 

                                                                                                  cena za osobu     počet osob         Cena v Kč 

Účastnický poplatek – člen ABAS ČR, HS, ZÚ,  Aliance 
dětského plavání 

    960,- Kč   

Účastnický poplatek – ostatní zájemci 1.200,- Kč   

Účastnický poplatek – učitelky MŠ, dětské léčebny     480,- Kč   

 
Cena celkem 

   

v ceně jsou zahrnuty náklady na oběd a sborník, přepravu a návštěvu Aquapalace v Česlicích 
 
Využijeme autobusovou dopravu do Čestlic           ano                                 ne     

 

 
Uvedená cena včetně DPH byla zaslána na účet ABAS ČR č. 27-7113920227/0100 dne  ……………………… 

pod variabilním symbolem (IČO objednavatele) ……………………………... 

 
Uzávěrka přihlášek:  do  26. září. 2011 

 
Objednavatel - Název organizace: 

                            Adresa: 

                            IČO, DIČ:  ………………………………….…………………………………………………………. 

 
Jména účastníků:    ……..…………..…………………………………………………………………………………… 
 
                                   ………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                   ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Odpovědná osoba:                                                                 Razítko:                             

Kontakt:                                                                                    Podpis: 


