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MASSZÁZSVERSENY 
 

Rendező: BKIK Kézműipari Tagozat Móró Gabriella - kozmetikusmester 

Levezető háziasszony: Tóthné Hajdu Gabriella – kozmetikusmester 

 

 

 

 

Október 27. Szombat 

 

EGYÉNI MASSZÁZSVERSENY IDŐBEOSZTÁSA  

09.00-09.30  Regisztráció, versenyzők fogadása, versenyzene leadása,  

ALVEOLA ajándékcsomagok átadása az első 40 jelentkezőnek 

10.00-10.15.  A versenyszabályok ismertetése, zsűri bemutatása,  

értékelési szempontok ismertetése 

10.15-11.15   Egyéni masszázsverseny  

   Versenyidő: 5 perc/fő 

11.30    Eredményhirdetés, díjak átadása 

 

 

CSAPAT MASSZÁZSVERSENY IDŐBEOSZTÁSA 

11.00-11.30  Regisztráció, versenyzők fogadása, versenyzene leadása 

12.00-12.15  A versenyszabályok ismertetése, zsűri bemutatása,  

   értékelési szempontok ismertetése 

12.15-13.30  Csapat masszázsverseny   

Versenyidő: 5 perc/csapat 

14.00   Eredményhirdetés, díjak átadása 

 

A masszázsverseny főszponzora:  

Baalbek Stúdió, a Dr. Rimpler forgalmazója 
 

 

Várjuk a versenyre a jelentkezéseket! 
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ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 
A rendezvény helyszínén nevezni már nem lehet! 

 

A kozmetikus masszázsversenyt, két kategóriában rendezzük meg.  

Nevezési díj nincs, de előzetes regisztráció szükséges, mert meghatározott számú versenyzőt 

tudunk fogadni. 

A regisztrációhoz kérjük csatolni a kozmetikus végzettséget igazoló bizonyítványt vagy 

kozmetikus tanulóknál az iskolalátogatási igazolást. 

 

A versenyen egyénileg és csapatban is, saját zenére szerkesztett masszázst kell bemutatni. A zene 

időtartama maximálisan 5 perc lehet (250-300 mp). A masszázsverseny során eszközöket 

alkalmazni vagy használni nem lehet, csak manuális mozdulatsorból lehet felépíteni a gyakorlatot. 

A versenyzőknek maguknak kell modellről vagy modellekről gondoskodnia.  

A verseny során külön pontozzuk a megjelenést, a harmóniát, az öltözetet. 

Az egyéni versenyzőknél értékelési szempont a modellel és zenével való harmónia, a mozdulatok 

gazdagsága, összhangja. 

A csapat masszázsverseny során pontozásra kerül a szimmetria, az együttes megjelenés, összhang, 

mozgás, mozdulatok gazdagsága. 

 

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

bőrén semmilyen fertőző elváltozás ne legyen! 

 

2018.10.27-én a kiírt időpontokban várjuk az előzetesen már jelentkezett kozmetikusok 

regisztrációját. 

 

Az ajándékok és a versenyzők értékes díjainak fő szponzora a Dr. Rimpler cég. 

 

A regisztrációhoz szükséges: 

• jelentkezési lap 

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

engedélyszámmal ellátott igazolás 

• személyazonosságot igazoló igazolvány 

 

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

szükséges! 

 

A verseny alatt fényképek és video képanyag készül, amit a verseny rendezője további promóciós 

célból felhasználhat. 
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A versenyző az összes anyagát és munkaeszközét az előre előkészített asztalra helyezheti el. A 

versenyzők által választott masszázszenét pendrive-on kell hozni, amit a regisztrációkor a verseny 

szervezőjének le kell adni. A masszázsverseny alatt munkatársaink kezelik a leadott pendrive-kat, 

melyet az eredményhirdetés során a versenyzők visszakapnak. 

 

A masszázs során ügyelni kell a munkaterület tisztántartására, 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 mobiltelefont használni TILOS!  

Nyílt zsűrizéssel értékelnek a zsűritagok - a verseny folyamatában is. 

 

Versenyfeltételek: 

A masszázsversenynél fontos a kifogástalan megjelenés, a megfelelő munkahely kialakítása, 

elengedhetetlen a megfelelő masszázskrém, olaj. Ez alapfeltétele a versenyen való részvételnek!  

A versenyszámban előírt feladat elvégzéséhez a megfelelő modellről, a szükséges felszerelésről, 

zenéről és anyagokról a versenyzőnek kell gondoskodni. 

 

Amit a szervező biztosít: masszázságy, munkaszék és kisasztal.  

 

Az értékelést az erre a feladatra felállított szakmai zsűri végzi. Az értékelés módjáról és az 

értékelési szempontokról a versenyzőket időben és részletesen tájékoztatni fogjuk. 

 

A versenyt a közönség – a zavartalansághoz szükséges korlátozás mellett – végig nézheti. 

A verseny zavartalan menetéről és a korrekt értékeléséről a szervezők gondoskodnak. 

 
• A versenyző megjelenése: 

Az egészségügyi és munkavédelmi előírásoknak megfelelően. 
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Nevezés 

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

A csapatok 2 főből állhatnak. A csapat tagjai állhatnak csak tanulókból vagy végzett 

kozmetikusokból is, de elfogadjuk, ha a tanuló/k mentorral vagy mentorokkal együtt indul. 

 

A versenyzők nevezését beérkezési sorrendben 15 fő-ig és 15 csapatig fogadjuk. Érvényes 

nevezésnek a nevezés visszaigazolása számít.  

 

Nevezési határidő 2018. 10. 15. 

A változás jogát fenntartjuk! 

 

Díjazás 

 

Egyéni kategória: 

1. helyezett: 40.000 Ft értékben Dr. RIMPLER kezelési sor 

2. helyezett: 30.000 Ft értékben Dr. RIMPLER kezelési sor 

3. helyezett: HYAMATRIX szponzori ajándék, továbbképzés  
A zsűri különdíja: Báthory Kati-Juhász Klári: Kozmetikai diagnosztika könyv 

                  Báthory Kati-Juhász Klári: Bőrtípusok a kozmetikai gyakorlatban könyv 

                  

 

Csapat kategória 

1. helyezett: 80.000 Ft értékben Dr. RIMPLER kezelési sor 

2. helyezett: 60.000 Ft értékben Dr. RIMPLER kezelési sor 

3. helyezett: HYAMATRIX szponzori ajándék, továbbképzés  
A zsűri különdíja: Báthory Kati-Juhász Klári: Kozmetikai diagnosztika könyv 

    BáthoryKati-Juhász Klári: Bőrtípusok a kozmetikai gyakorlatban könyv 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 


