Sauna Herbal Cup 2019
informace pro účastníky

Základní informace
Šestý ročník soutěže proběhne v AQUALANDU MORAVIA, v novém wellness centru s novou
ceremoniální saunou. Ta disponuje také nejnovější technikou včetně DMX efektového osvětlení,
projekce a profesionálního ozvučení. Sauna je pro cca 100 osob. Jsou zde také prostorné parní kabiny
(bez sloupů) pro cca 25 osob. Nákresy a další informace poskytneme přihlášeným saunérům.
Pro veřejnost a návštěvníky jsou v prodeji vstupenky a pobytové balíčky.
Nový web akce – www.SaunaHerbalCup.eu
zde najdete informace a také odkazy na prodej vstupenek a pobytů

Soutěžící
Zahraniční účastníci
V zahraničí má Sauna Herbal Cup oficiální kvalifikace na základě poskytnuté licence. Kontakty na
pořadatele kvalifikací naleznete také na webu soutěže www.SaunaHerbalCup.eu
Vítěz z kvalifikačních kol pořádaných členy SAUNA HERBAL EVENTS má pobyt na evropském
mistrovství plně dotovaný. Saunér na druhém místě postupuje do finále a dle podmínek národního
kola jeho účast na finále hradí buď pořadatel národní kvalifikace nebo saunér sám.
Saunér soutěží v zemi, kde má občanství, pokud se zde kvalifikace nepořádá, tak v zemi, kde pracuje a
pokud ani zde není kvalifikační kolo tak po dohodě s organizátory soutěží v jiné kvalifikaci.
Soutěžící z ČR
V ČR rovněž proběhnou kvalifikační kola. Každý zájemce si musí vyplnit přihlášku (v termínu do
uzávěrky přihlášek) a pořadatel rozhodne o zařazení do konkrétní kvalifikace.
Na evropské mistrovství postupuje soutěžící z prvního místa (celkové pořadí) a má dotovaný pobyt.
Soutěžící z druhého místa postupuje na evropské finále a hradí si pobyt sám (nebo vysílající
organizace).
Předkola proběhnou v Saunii 3.10., v Aquapalace Praha 10.11. a v Sauna Spotu 8.11. (?)

Zelené karty
Je možnost přidělení zelených karet pro start v soutěži na evropském finále dle tohoto klíče (jejich
skutečné přidělení oznámí pořadatel finále do 11.11.2019
•

zelená karta pro vítěze SHC 2018 - rozhodnutí dle počtu kvalifikačních kol

Dále je možné soutěž doplnit startujícími ze zemí, kde se kvalifikace nepořádá dle rozhodnutí
organizátora s návazností na kapacitu soutěže a počet postupujících z kvalifikačních kol.

Cenové podmínky pro soutěžící
Vítěz kvalifikace má pobyt hrazený organizátorem SHC na základě licenčních podmínek.
Za druhé místo v kvalifikaci hradí poplatky vysílající subjekt, resp. pořadatel kvalifikačního kola nebo
soutěžící sám (dle podmínek konkrétního kvalifikačního kola).
Startovné pro členy SHE a účastníky kvalifikací:
Startovné pro nečleny SHE, mimo kvalifikace:

0,- Kč / 0,- EUR
1.500,- Kč / 60,- EUR

Pobyt pro soutěžící čtvrtek až neděle (ubytování + stravování):
vítěz kvalifikace ve dvojlůžkovém pokoji s jiným soutěžícím
0,- Kč / 0,- EUR
další soutěžící:
za dvě osoby ve dvojlůžkovém pokoji
2 osoby
7.500,- Kč / 300 EUR
cena za osobu ve dvojlůžkovém pokoji
4.500,- Kč / 180 EUR
jednolůžkový pokoj nebo 1 osoba ve dvojlůžkovém pokoji
6.000,- Kč / 240 EUR

Soutěžící
- musí být starší 15 let, mladší soutěžící 18-ti let musí doložit souhlas zákonných zástupců
- musí pracovat v nějakém saunovém centru /libovolný pracovní poměr nebo brigáda
- nepožije alkohol před vystoupením, není pod vlivem drog a omamných látek
- má vlastní vybavení, dodá light script dle pokynů pořadatele ve vyhlášeném termínu /nedodání
bude bodově penalizováno v části hodnocení „profesionalita“
- musí být připraven provést exhibiční vystoupení v nedělním program /v případě dobrého umístění/
- účastí v soutěži dává organizátorům právo bezplatně a trvale používat fotografie, videa a další
materiály vytvořené na soutěži pro propagaci SHC, pořadatelů SHC a další mediální a marketingové
účely.
- použití vlastních technických zařízení, dodatečného osvětlení nebo elektrického zařízení je omezeno
a podléhá předchozímu souhlasu technické poroty a pořadatele.
- nemůže poškodit saunu a její vybavení, omezení se vztahuje i na upevňování dekorací atp., soutěžící
dbá na upozornění, rady a doporučení technického týmu.

Pravidla
- ve finále SHC se používá anglický jazyk, není nutnost mít úvod dvojjazyčný
- soutěžící se musí zúčastnit vyhlášeného brífinku/setkání s porotou
- o pořadí soutěžících v programu rozhoduje pořadatel losováním

- list pro porotu je nutné dodat nejpozději 15 minut před vystoupením
- je zakázáno použít stroboskop efekt
- hodnocení provádí odborná porota
- pořadatel rozhodne zda bude probíhat divácké hlasování (jde o samostatnou soutěž bez vlivu na
hodnocení poroty)
- soutěžící se chová tak, aby svým jednáním neohrozil na zdraví, jak sebe, tak nikoho v jeho okolí a
zároveň, aby nepoškodil saunu, ani jiná zařízení

Herbal aufguss, relaxační saunový ceremoniál
-

-

-

-

-

V hodnocení klademe důraz na používání bylinek a přírodnin v sauně, samozřejmostí jsou
100% přírodní esence a ingredience. Důležitá je celková atmosféra.
Herbal ceremoniál může být inspirován tématem, ale nemá příběh, není to show ani saunové
divadlo. Ceremoniál nemá dějovou linku. V provedení nejsou vyžadovány dekorace a kostým.
Nově pravidla umožňují i dynamičtější provedení ceremoniálu, včetně ceremoniálů
revitalizačních. Nicméně společným prvkem by měla být příjemná atmosféra pro dobrý
zážitek hostů.
Techniky víření vzduchu mohou být kombinovány – přírodniny, metličky, bylinky, vějíře a
samozřejmě ručníky (doporučujeme klasické techniky). Nepoužije-li saunér ručníky, není to
však chyba.
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 (představí své jméno a název
ceremoniálů, zvolené esence, přírodniny, délku ceremoniálu, možnost kdykoliv saunu opustit
a hygienická pravidla).
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 SC,
použité esence a ingredience. Možno doložit kresbami nebo fotografiemi (v rámci prostoru
A4 / A3).
Soutěžící nesmí používat otevřený oheň. Vykuřovadla použít může ale za dodržení
bezpečnostních pravidel a pouze s dohledem organizátora (příprava i použití)
Délka saunového ceremoniálu je minimálně 12 a maximálně 15 minut, včetně úvodní části.
Sauna se vytápí na 80-84 °C

Mistrovství v peelingových procedurách
Peelingová procedura je povinná část soutěže. Pokud se soutěžící rozhodne nezúčastnit soutěže
v peelingových procedurách, automaticky tím, znehodnocuje své šance na výhru v hlavní soutěži,
která se skládá ze součtu bodů jak za relaxační ceremoniál, tak za peelingovou proceduru.
Hodnocení se skládá ze dvou částí.
Základní část obsahuje vizuální hodnocení připraveného peelingu a prezentace peelingové procedury.
Peeling musí využívat 100% přírodní ingredience, přírodniny. Pro prezentaci vyžadujeme kreativitu a
nápaditost.

Soutěžící připraví peeling pro parní lázeň/saunu – k tomu je potřeba mít dostatek ingrediencí
1x vystoupení pro návštěvníky
1x pro porotce a návštěvníky, v případě postupu ze základního kola
1x exhibice v případě vítězství.
Peeling pro prezentaci – představení v základní části

Peelingová procedura pro porotce trvá min. 7 a max. 12 minut (procedura pro návštěvníky, bez účasti
poroty, může trvat až 20 minut) a zahrnuje úvodní slovo, distribuce páry v prostoru, rozdávání
peelingu návštěvníkům, ukončení
Procedura probíhá v parní lázni nebo v sauně s nižší teplotou a vyšší vlhkostí vzduchu.

Zkratky v dokumentu:
*ČAS – Česká asociace saunérů, SHE – evropská síť Sauna Herbal Events,
* SHC – Sauna Herbal Cup. SC saunový ceremoniál, AM – Aqualand Moravia

