
 

             
 

Asociace bazénů a saun České republiky  - ABAS ČR 
 

ve spolupráci s Buly arénou v Kravařích a Technickými službami v Opavě pořádá 
 

 
    

Na téma: Chlorové hospodářství 
 

Datum konání:  úterý 4.2. – středa 5.2.2014 (prezentace přítomných od 10 hod.), Opava 
 
Časový plán akce: 
3.2.2014 – pro zájemce o dopravu a nocleh – informace na 2. straně v návratce 
4.2.2014  
Pro zájemce o dopravu do Opavy – informace na 2. straně v návratce 
10.00 hod – prezentace a oficiální zahájení u vchodu na koupaliště v Opavě 
10.15 – 12.30 hod - prohlídka koupaliště - kulturní památka, systému vytápění 
                                   přesun na krytý bazén a jeho prohlídka 
      Přesun do Kravař 
13.00 hod – oběd v Buly aréně v Kravařích, ubytování  
14.00 – 15.30 hod –  Valná hromada ABAS ČR 
       Přestávka 
16.00 – 17.30 hod – přednášky 

 Změna provozní technologie z plynného chlóru na chlornan – p. Eduard Kandráč 

 Trendy v chlorovém hospodářství – GHC Invest s.r.o. 

 Aktuální změny pro provozovatele v novele Občanského zákoníku – Ing. Pavel Košnar 
18.00 – 19.30 hod  - Možnost využití bazénu a sauny v Aquaparku  
20.00 hod – večeře  
5.2.2014 
9.00 hod – prohlídka Buly arény, Wellness centra, Aquaparku 
11.15 hod - Oficiální ukončení akce 
Pro zájemce doprava z Kravař do Prahy  - informace na 2. straně v návratce  
Změna programu vyhrazena 

Nezapomeňte si s sebou vzít přezutí do plaveckého areálu, plavky a sportovní oděv 
 

Ubytování: 4.2.2014 dvoulůžkové pokoje v Hotelu Buly aréna v Kravařích, v omezeném množství 
jsou k dispozici jednolůžkové pokoje 
 

Důležité adresy:  
Městské koupaliště v Opavě:  Jaselská 35, Opava, www.koupalisteopava.cz  (najdete tam mapku) 
Krytý bazén v Opavě:  ul. Zámecký okruh 4, Opava, www.tsosro.cz 
Buly aréna:  Kostelní 360/28, Kravaře – Kouty, www.bulyarena.cz 
 
Zástupci ABAS ČR: Ing. Jiří Kouba – 602 200 506, Jana Lišková – 604 65 63 61 

http://www.koupalisteopava.cz/
http://www.tsosro.cz/
http://www.bulyarena.cz/


 
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 

 

 
 

Datum konání: 4. – 5. února 2014                                                             

                                                                                                               cena za osobu                 Cena v Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně 21%  DPH                                              člen ABAS ČR               x počet osob 

Účastnický poplatek (vč. oběda) 1150 Kč  

Zajištění ubytování dne 4.2.2014 včetně souvisejících služeb 
(1 osoba na dvoulůžkovém pokoji) 

  650 Kč  

Příplatek za jednolůžkový pokoj 400 Kč  

Celkem    

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

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

Uzávěrka přihlášek:  do  24. ledna 2014 (prosím o dodržení termínu s ohledem na rezervaci pokojů)  
 

Pro zájemce je možné zajistit další služby, které budou objednateli přefakturovány zvláštním dokladem 
 

Doprava Regio Jet a České dráhy   (odjezd z Prahy hl.n. do Ostravy Svinova, dále do Opavy) předpokládaná 
cena za osobu 240 Kč     - 3.2.2014, 15.44 hod (Opava 4.2.2014)  nebo     4.2.2014, 5.44 hod     
Doprava z Ostravy do Bohumína a zpět (3.- 4.2.2014) – předpokládaná cena 52 Kč 
Ubytování v Penzionu Ve věži v Bohumíně (u člena ABAS ČR) 3.2.2014, cena za lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 
se snídaní 580 Kč 
Doprava Regio Jet (odjezd z Ostravy Svinova do Prahy hl.n.), předpokládaná cena 190 Kč - 5.2.2014, 12.45 h.                
Mám zájem pouze o dopravu 4.2. a 5.2.2014                                                       ano       x      ne     (zakroužkujte) 
Mám zájem o dopravu 3.-5.2.2014 a ubytování v Bohumíně 3.2.2014           ano       x      ne     (zakroužkujte) 
 

Uzávěrka pro tyto služby je středa 15.1.2014 s ohledem na rezervaci jízdenek a ubytování – nejlépe po přímé 
mailové komunikaci se sekretariátem ABAS ČR !!!!!!! 

 
Objednavatel - Název organizace: 

                            Adresa: 

                            IČO, DIČ:   

 

Jména účastníků:    ……..…………..……………………………………………………………………………..………………………. 
 
                                   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Poznámka: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Souhlasím s pořizováním fotodokumentace z akce za účelem její prezentace na webových stránkách ABAS ČR, 
elektronickém zpravodaji ABAS ČR a v časopise Bazén & Sauna 
 

Odpovědná osoba:                                                         Razítko a podpis: 
 
Kontakt:  

mailto:Info@abascr.cz
http://www.abascr.cz/

