Sauna Herbal Cup 2018
informace pro účastníky

Návštěvníci
Wellness Hotel Frymburk (WHF) nabízí jednodenní vstupenky, vstupenky na celou akci i pobytové
balíčky. Informace a možnost objednání zde: https://www.hotelfrymburk.cz/sauna-herbal-cup

Soutěžící
Zahraniční účastníci
Nejlepší ze zahraničních kvalifikačních kol pořádaných členy SAUNA HERBAL EVENTS (2-3 soutěžící
podle velikosti soutěže – zde platí speciální podmínky pro členy sítě, soutěžící mají pobyt hrazený
organizátory a sítí SHE).
Nejlepší z dalších kvalifikací a soutěží v zahraničí (1-2 soutěžící dle velikosti soutěže a dalších dohod,
soutěžícím hradí pobyt pořadatel kvalifikace)
Kvalifikování k účasti: 1. místo 2017 peelingová soutěž - Tímea Végh

Čeští soutěžící
Z loňské soutěže:

1. místo Pavel Horák

Nejlepší soutěžící z českých kvalifikačních kol (1 soutěžící ze soutěže do 5 účastníků, 2 soutěžící
ze soutěže od 6 účastníků) – soutěže jsou odsouhlaseny SHC
SAUNIA 8/9 - 1. místo Jan Putera, 2. místo Václav Jarolím
Další kvalifikace – termíny oznamujeme na FB, případně nás kontaktujte info@sauneri.cz
Zvláštní „zelené karty“ dle rozhodnutí pořadatele / poroty
1x zelená karta pro spolupořádající Wellness Hotel Frymburk
1x Eliška Blažková a Jiří Žákovský (nejlepší ze SaunaFestu 2018)
Dále je možné soutěž doplnit saunéry dle rozhodnutí organizátora (podle kapacity a prezentace
přihlášeného saunéra – výběr z volných přihlášek). Uzávěrka přihlášek 15.10.
Vyplňte si přihlášku zde: https://goo.gl/forms/NxS3w1c3bwYPRxsu1
Přihlášku musí vypnit každý účastník, i ten kdo přichází z předchozího kvalifikačního kola.

Podmínky pro soutěžící
(za soutěžící ve většině případů hradí poplatky vysílající subjekt, resp. pořadatel kvalifikačního kola)
Startovné pro členy ČAS, SHE:
Pobyt čtvrtek až neděle

750,- Kč / 30 EUR
1.900,- Kč / 75 EUR

kratší doby z kalkulace - ubytování 500,- kč za noc = 1.500, 400,- Kč příspěvek na stravu,
zahrnuje servis pro soutěžící, pitný režim – fontána, vstupy.
Ujistěte se zda jste členy 😊 jinak pro Vás platí ceny zde:
Startovné pro nečleny ČAS a SHE:
Pobyt

1.500,- Kč / 60 EUR
2.500,- Kč / 100 EUR

Všechny kvalifikační kola mohou využívat název, značku atd. v době pořádání kola, musí přijmout
zástupce hlavní poroty (dle dohody) a musí se řídit hodnocením a pravidly pro SHC.

Mistrovství v relaxačních ceremoniálech
Relaxační ceremoniál je ceremoniál klidnější, při němž je důležitá atmosféra, aromaterapie a
provedení. Nevyžadují se a ani se nehodnotí show triky s ručníky, ceremoniál nemá příběh ale
může mít téma, tedy saunér může udělat ceremoniál na motivy Afriky, ale nikoliv hrát divadlo např. o
válce mezi kmeny. Ceremoniál nemá dějovou linku. Saunér může mít kostým, ale nedoporučuje se
převlékání v průběhu ceremoniálu. Jakékoliv elementy rušící relaxační notu ceremoniálu jsou
nevhodné, stejně jako vyrušování komentáři, příliš hlasitou hudbou nebo velkými efekty se světly.
Saunér by se měl chovat klidně a nerušit svou prací atmosféru (např. hlasitým pokládáním sběračky
do nádoby atd.). V oblasti profesionality a hygieny je hodnocení podobné jako na AWM, důležité je
otírání v průběhu SC, stejně jako nedotýkání ručníků zpoceného těla nebo klientů.
Prezentace saunéra – kompletní úvod v sauně je důležitý. Navíc saunér dodá také A4 + A3 prezentaci
svého saunového ceremoniálu k použití pro porotu a pro diváky. Obsah prezentace –jméno saunéra,
příp. domovské sauny, téma a popis SC, použité éterické oleje a ingredience. Možno doložit kresbami
nebo fotografiemi (v rámci prostoru A4 / A3).
Esence a ingredience – při SC je nutné použít výhradně 100% přírodní éterické oleje, bylinky, přírodní
ingredience. Ideální je pokud alespoň v jednom kole se použije synergie – harmonická směs ÉO.
Důležité je i správné dávkování a použité ÉO a aplikace koulí na kameny.
Ručníkové techniky – v soutěžní sauně je nižší strop. Není vhodné házení ručníků a příliš efektového
mávání. Nejvíce je hodnocen kvalitní parní náraz a relaxační techniky práce s ručníky.
Soutěžící nesmí používat otevřený oheň. Vykuřovadla pouze s dohledem organizátora (příprava i
použití)

Mistrovství v peelingových procedurách
Hodnocení se skládá ze dvou částí. Základní je vizuální hodnocení připraveného peelingu a
doprovodného komentáře. Letos saunér představí svůj peeling v rámci prvního společenského
večera, kde budou peelingy také vystaveny.
Druhá část bude vlastní vystoupení saunéra v parní lázni.
Další propozice k této části soutěže připravujeme.

Zkratky v dokumentu:
*ČAS – Česká asociace saunérů, SHE – evropská síť Sauna Herbal Events,
* SHC – Sauna Herbal Cup. SC saunový ceremoniál, WHF – Wellness Hotel Frymburk

