XXI Seminarium basenowe
PŁYWALNIE KRYTE, OŚRODKI SPORTU - KIERUNKI ROZWOJU,
NAJLEPSZE PRZYKŁADY EFETYWNEGO ZARZĄDZANIA

PROGRAM XXI SEMINARIUM (Sobieszewo, 16-18.05.2018)
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Przywitanie i wprowadzenie do tematyki seminarium.
Gdańska Fundacja Wody
Sytuacje
kryzysowe
przekroczenia
parametrów
mikrobiologicznych,
problemy
z kurkiem poborowym, najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MZ w wodzie do spożycia, woda
uzdrowiskowa - otwarta dyskusja - odpowiedzi na nadesłane pytania.
Małgorzata Prędota - ekspert GFW

Przerwa kawowa
Legionella pneumophila - nowe metody zwalczania w wodzie użytkowej.
Renata Matuszewska PZH-NIZP
Prawne aspekty odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe na obiektach basenowych
w kontekście roszczeń klientów za skutki tych zdarzeń (odszkodowania oraz zadośćuczynienia)
– prelekcja wraz z prowadzeniem dyskusji – wymiana doświadczeń.
Krzysztof Kowalski - obsługa prawna CSR Słowianka
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Panel dyskusyjny. Uzdatnianie wody basenowej, najlepsze praktyki.
Piotr Gąszcz - Józefów - moderator dyskusji
Modernizacja na obiekcie w celu dostosowania jakości wody basenowej do parametrów
rozporządzenia - przegląd ekonomiczny.
Tomasz Chromicz - Strzelce Opolskie

Przerwa kawowa
Modernizacja na obiekcie. Przykłady zastosowanych rozwiązań informatycznych
i technologicznych w praktyce.
Grzegorz Tkaczyk - Brzeg
Modernizacja na obiekcie w celu dostosowania jakości wody basenowej do parametrów
rozporządzenia - węgiel aktywowany.
Łukasz Uldynowicz - Gryfice
Praktyczne przykłady prawidłowej eksploatacji, wymiana doświadczeń. Wady i zalety
ozonowania wody.
Tomasz Wasilewski - Augustów
Zakończenie Panelu dyskusyjnego

Kolacja plenerowa


17 maja 2018 r. (czwartek)

930- 935

Wprowadzenie do tematyki dnia.

935- 1020

Kompetencje menedżera, a sposoby zarządzania obiektem sportowym.

20

20
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1120-1140
40

20

11 -12

1220-1300

Krzysztof Grolewski - Poznań
Od zamysłu do komfortu – modernizacja obiektu basenowego
z uczestnikami.
Zbigniew Wnukowicz - ELBAS

40

14 -14

otwarta dyskusja

Przerwa kawowa
Aqua-smart-control - inteligentny sterownik grzania wody basenowej, pozwalający na sterowanie
grzaniem wody basenowej z 3 źródeł: np. solary, pompa ciepła i tradycyjna kotłownia.
Andrzej Paczkowski - APACZ - Gdynia
Techniczne utrzymanie infrastruktury z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania
obiektem sportowym, błyskawicznego dostępu do informacji na każdym szczeblu, uzasadnienie
ekonomiczności rozwiązania. Wszystko na praktycznych przykładach.
Marcin Piaskowski - Fitnet
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Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych
Grzegorz Nowaczewski - Virtual Power Plant
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1530

Wyjazd na wycieczkę po Gdańsku.

1900

Powrót do hotelu Orle.
18 maja 2018 r. (piątek)

900-910
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1100-1030
1130 -1245
1245- 1300
1300

Wprowadzenie do tematyki dnia.
Moduł ekspercki – otwarta dyskusja, dotycząca ratownictwa, odpowiedzialności
za bezpieczeństwo na obiekcie, rodzaje zabezpieczeń zgodnych z przepisami.
Iwona Michniewicz - biegły sądowy do spraw ratownictwa - Kalisz

Przerwa kawowa
Pływalnie na wokandzie sądowej - wnioski dla praktyki.
Michał Behnke - Kancelaria Radców Prawnych CiC
Dyskusja - podsumowanie seminarium.
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