SAUNA HERBAL CUP 2015
Velká cena o pohár saunových esencí
26. 11. – 29. 11. 2015
Vážení saunéři a milovníci zážitkového saunování,

SAUNA HERBAL CUP 2015

Po dvou letech Vás opět zveme Vás na pokračování úspěšného projektu SaunaFest v České republice.
Na podzim 2015 zavítá SaunaFest na cestách již podruhé do Jeseníků, do Relax centra Kolštejn na druhý
ročník soutěže SAUNA HERBAL CUP. Vyhlášený komplex svým jedinečným přístupem k detailům, přírodním
materiálům, keltským podtextem a bylinám spolupořádá další unikátní projekt spojený se zážitkovým
saunováním, Sauna Herbal Cup 2015 s podtitulem Velká cena o pohár saunových esencí.
Důraz na přírodní ingredience, esence, byliny a přírodní peelingy je výzvou i pro zkušeného saunéra.
Přijměte tedy naše pozvání a poctěte nás i návštěvníky Relax centra Kolštejn svou přítomností v pozici
soutěžícího saunéra. Unikátní čtyřdenní zajímavý, zábavný i vzdělávací program Vás zaujme nejen
samotným místem, konceptem soutěže, rodinným zázemím, ale také novým pohledem na práci saunérů.
Soutěžní kolo pro české saunéry proběhne již v pátek 27. 11. 2015. Nejlepší čeští saunéři postoupí
do mezinárodního sobotního kola, které vyvrcholí formou nedělního finále 29. 11. 2015.
Předmětem soutěže jsou přírodní esence a vlastnoručně připravené směsi a peelingy z přírodních
ingrediencí. Oceníme rovněž Vaši techniku a show, kterou jste natolik výjimeční.
Připravena je menší zážitková sauna s kapacitou 25 osob, s osvětlením a ozvučením, která splňuje podmínky
pro realizaci menších saunových ceremoniálů. Rozměry této sauny jsou: šířka 430 cm, délka 340 cm, výška
260 cm.
Výchozí pozici mají všichni stejnou, budete nejlepším saunérem v rámci Sauna Herbal Cup 2015 právě Vy?




SOUTĚŽÍCÍ - Náklady
o STARTOVNÉ – 400 Kč/soutěžícího
o ČTVRTEČNÍ noc se snídaní a večerní raut zdarma
o Nocleh se snídaní PÁTEK A SOBOTA - 400 Kč/os./noc
o VEČEŘE FORMOU RAUTU PÁTEK A SOBOTA – 200 Kč/os./den
o wellness centrum po dobu pobytu ZDARMA
DOPROVOD – Náklady
o ČTVRTEČNÍ noc se snídaní a večerní raut zdarma
o Nocleh se snídaní PÁTEK A SOBOTA - 400 Kč/os./noc
o VEČEŘE FORMOU RAUTU PÁTEK A SOBOTA – 200 Kč/os./den
o wellness centrum dle platného ceníku soutěže.

Soutěžíme o poháry, krásné a praktické ceny!
Pořadatelé: Pavel Hofrichter, SaunaFest, 603 840 883, hofrichter@rain.cz
Tomáš Drápal, Relax centrum Kolštejn, 736 632 039, drapal@relaxkolstejn.cz
http://www.vitalni-svet.cz - http://www.saunafest.cz
http://www.facebook.com/kolstejn - http://www.facebook.com/SaunaFestChampionship

