
                                                                                            
 

Soutěž pro provozovatele aquaparků, krytých bazénů, koupališť a biotopů 
 
 
Od září  2013 bude probíhat  1. ročník nového projektu dobrovolná soutěž provozovatelů aquaparků, 
bazénů, koupališť a biotopů formou hodnocení a srovnání podle stanovených pravidel aquaparků, 
bazénů, koupališť a biotopů. Hlavními a nezanedbatelnými cíli soutěže, kterou pořádá Asociace 
bazénů a saun ČR ve spolupráci s projektem Aquamánie jsou: 

 Ocenit práci pracovníků a firem působících v oblasti Vodní zábavy  

 Motivovat firmy a pracovníky pracující v této oblasti 

 Seznámit veřejnost s oborem vodní zábavy  

 Získat mediální pozornost a podporu sdělovacích prostředků 

 Přivézt nové sponzory a partnery do oboru 

 Monitorovat a vyhodnocovat trendy a vývoj v oboru  

 Zvýšit prestiž celého oboru před laickou veřejností i státními organizacemi 

Organizační výbor složený ze zástupců pořadatele i odborných profesních asociací v současné době 
dopracovává podmínky pro jednotlivé kategorie a manuály pro hodnoticí komisi. Hodnoticí komise 
složená z odborníků ABAS ČR, APR a odborné veřejnosti, bude během jednoho roku hodnotit v 
několika kategoriích úroveň služeb v jednotlivých provozech, ekologické, energetické a další aspekty 
provozu. 
 
Členové hodnoticí komise budou přihlášené provozy navštěvovat po dobu vypsání soutěže 
 
Do soutěže se budou moci přihlásit v samostatné kategorii dodavatelé i výrobci zařízení a technologií 
pro provoz aquaparků, bazénů, koupališť a biotopů se svými novinkami. 
 
Nedílnou součástí projektu bude i ocenění osobností v oboru, které se významným způsobem 
zasloužili o náš obor. 
 
Mediálními partnery projektu jsou například Český rozhlas, Právo, časopis Bazén & Sauna, 
www.aquamanie.cz , Wellness noviny a další.  
 
Důležité termíny pro účastníky soutěže: 
Září 2013  – slavnostní vyhlášení soutěže při příležitosti veletrhu Bazény, Sauny & Spa v Praze 
Letňanech v rámci odborné konference ABAS ČR 
30.11. 2013 – uzávěrka přihlášek 
Září 2014 – vyhlášení výsledků, slavnostní vyhodnocení soutěže  
 
Kategorie soutěže  
 

1. Provozovatel Aquacentra 2014 

 Podkategorie 

-       Aquapark - oceněn bude provozovatel i vedoucí vítězného zařízení 

-       Krytý bazén – oceněn bude provozovatel i vedoucí vítězného zařízení 

-       Koupaliště a otevřené vodní plochy se sezónním provozem - oceněn bude provozovatel i 

vedoucí vítězného zařízení 

-       Biotop, otevřená vodní plocha 

-       Osobnost v oboru  

2. Technologický počin nebo výrobek roku pro aquaparky a bazény 

          Podkategorie  

   -      Výrobek roku  

   -      Atrakce roku  

       Výherní ceny – například vybavení dětského koutku, vybavení pro plavčíky, chemie pro 
aquaparky. Individuální ocenění wellness pobyty u nás i v zahraničí. Účast v soutěži bude 
zpoplatněna dle jednotlivých kategorií.                                               

http://www.aquamanie.cz/

