
 

 

 

III. Országos Kozmetikai Masszázsverseny 

 
A BKIK Kézműipari Tagozatának Kozmetikus Szakmai Osztálya meghirdeti a III. Országos 

Masszázsversenyt. 

A 2019. október 19-én megrendezésre kerülő Országos Masszázsversenyen kozmetikus 

mesterek, kozmetikusok és kozmetikus tanulók is indulhatnak. 

 

Különleges, díjak, értékes nyeremények 

 

Nevezést három kategóriában adhatnak le a jelentkezők:  

1. Csapatverseny (2-3 fő) az alábbi két kategóriában: 

❖ kozmetikus tanulók: I. kategória 

❖ végzett kozmetikusok/kozmetikusmesterek: II. kategória 

 

2. Egyéni indulók III. kategória 

 

A NEVEZÉS INGYENES! 
 

 

NEVEZÉS 

 

 

 

❖ A versenyszám csak minimum 5fő, vagy 5 csapat jelentkezése esetén indítható! 

❖ A csapatok 2-3 főből állhatnak. 

❖ A versenyzők nevezését beérkezési sorrendben 15 főig és 15 csapatig fogadjuk. Érvényes 

nevezésnek a nevezés visszaigazolása számít.  

 

 

 

 

 

 

Különleges, díjak, értékes nyeremények, független, szakmailag elismert 

zsűri. 

 

 

 



 
 

 
ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 

A rendezvény helyszínén nevezni már nem lehet! 

A versenyen a csapatoknak és az egyénileg nevezőknek is egységes, a versenyző által 

választott, előre leadott zenével (pendrive-on kell leadni, a zene időtartama min.4, maximum 

5 perc lehet!) harmonikus masszázst kell bemutatniuk.   

 

❖ A modelleket a versenyzőknek maguknak kell biztosítaniuk.  

❖ A masszázs során, a versenyzők használhatnak különböző eszközöket, pl.: ecsetet is. 

❖ Különböző masszázstechnikák kombinálhatók és alkalmazhatók, azonban a masszázsnak 

harmonikusnak és ritmusosnak kell lennie! 

❖ A versenybizottság a versenyzők és a modellek közötti harmóniát, a masszázsmozdulatok 

kivitelezését, esztétikumát, illetve a versenyzők külső megjelenését pontozza. 

❖ A versenyzőknek kötelező a rövid köröm, tiszta megjelenés. Biztosítaniuk kell, hogy 

modelljeik bőrén semmilyen fertőző elváltozás ne legyen! 
 

MASSZÁZSVERSENY LEBONYOLÍTÁSA 

 

A verseny időpontja: 2019. október 19.  

A verseny helyszíne: Hungexpo- 1101 Budapest Albertirsai út 10. 

  

EGYÉNI MASSZÁZSVERSENY  

9.00-9.30 Regisztráció, versenyzők fogadása, versenyzene leadása, reprezentációs 

ajándékcsomagok átadása 

10.00-10.15. A versenyszabályok ismertetése, zsűri bemutatása, értékelési szempontok 

ismertetése 

10.15-11.15  Egyéni masszázsverseny megtekintése, zsűrizése. Versenyidő: 5 perc 

11.30   Eredményhirdetés, külön díjak átadása 

 

 

CSAPAT MASSZÁZSVERSENY IDŐBEOSZTÁSA 

11.00 -11.30 Regisztráció, csapatok fogadása, versenyzene leadása, reprezentációs 

ajándékcsomagok átadása 

12.00 -12.15 A versenyszabályok ismertetése, zsűri bemutatása, értékelési szempontok 

ismertetése 

12.15-13.30 Csapat masszázsverseny megtekintése, zsűrizése. Versenyidő: 5 perc 

14.00.  Eredményhirdetés, külön díjak átadása 

 

A verseny regisztrációhoz szükséges:  



 
❖ jelentkezési lap 

❖ szakmai bizonyítvány (OKJ-s), vagy az oktatási intézmény által pecséttel és 

engedélyszámmal ellátott igazolás 

❖ személyazonosságot igazoló igazolvány 

❖ a helyszínen már csak a határidőig leadott és visszaigazolt nevezési lapokat tudjuk 

elfogadni 

 

A modellnek legalább 18 évesnek kell lennie, ennek hiányában írásos szülői beleegyezés 

szükséges! 

 

❖ A verseny alatt fényképek és videó képanyag készül, amit a verseny rendezője további 

promóciós célból felhasználhat. 

❖ A versenyző az összes anyagát és munkaeszközét az előre előkészített asztalra 

helyezheti el. A hozott masszázszenét a verseny szervezője kezeli, játsza le. 

❖ A masszázs során ügyelni kell a munkaterület tisztán tartására, épségére. A higiénikus 

munka előírás, ennek megszegése a versenyen szerzett pontokat 50%-kal csökkenti. 

❖ Amikor letelik az 5 perc zene, a verseny befejeződik, a versenyzőnek azonnal abba 

kell hagyni a munkát, össze kell pakolnia, munkaterületét azonnal meg kell tisztítania 

és el kell hagyni a pástot. 

❖ Verseny végeztével a versenyzőnek fel kell állnia és a szervezők instrukcióit kell 

követnie. 

❖ A verseny ideje alatt a mobiltelefont használni TILOS!  
 


