
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU 
 

„Masaż w leczeniu, sporcie i profilaktyce 

zdrowotnej” 
 

KONIN 2019 
 

 

I. Temat konkursu. 

„Masaż w leczeniu, sporcie i profilaktyce zdrowotnej” 

 

II. Celem konkursu jest rozwijanie wśród słuchaczy kierunku technik masażysta wiedzy i 

umiejętności z zakresu masażu stosowanego w leczeniu, sporcie, kosmetyce i profilaktyce 

zdrowotnej. 

 

III. Organizatorem konkursu jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Koninie . 

 

IV. Patronat  naukowy. 

dr n. med. Paweł Piątkowski 

mgr Cezary Nenczak 

 

V. Uczestnikami konkursu są słuchacze kierunku technik masażysta szkół: 

1. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Gnieźnie.  

2. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ostrowie  Wielkopolskim. 

3.  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w 

Poznaniu. 

4.  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Rawiczu. 

5.  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. 

6. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Koninie. 

7. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. 

 
VI. Organizacja Konkursu. Konkurs przebiega w trzech etapach. 

 

1. Etap pierwszy – wewnątrzszkolny. 

A. Za organizację etapu wewnątrzszkolnego konkursu odpowiedzialni są dyrektorzy szkół,   

     którzy powołują Szkolny Zespół Konkursowy. 

B. Do zadań Szkolnego Zespołu Konkursowego należy zorganizowanie i przeprowadzenie   

     eliminacji w celu wyłonienia trzech słuchaczy reprezentujących szkołę w etapie   

     międzyszkolnym. 



C. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testowych (test    

     zamknięty, jednokrotnego wyboru) przygotowany przez zewnętrzny zespół specjalistów z   

     zakresu masażu. 

D. Test zostanie przesłany do poszczególnych szkół przez organizatora. 

E. W przypadku uzyskania takich samych wyników testu, które nie pozwalają na wyłonienie  

     trzech zwycięzców istnieje konieczność przeprowadzenia dogrywki – udzielenia   

     odpowiedzi na 10 pytań testowych ( test zostanie przesłany przez organizatora i opatrzony  

     hasłem „Dogrywka-etap pierwszy”). 

F. Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzców to Szkolny Zespół Konkursowy  decyduje o  

     wyborze reprezentantów do etapu międzyszkolnego. 

G. Etap wewnątrzszkolny konkursu odbędzie się w dniu 31.01.2019r. 

H. Dyrektorzy szkół przesyłają do organizatora konkursu zgłoszenia uczestników etapu  

     międzyszkolnego do dnia 15.02.2019 (załącznik nr 1 karta zgłoszenia uczestnika). 

 

2. Etap drugi – międzyszkolny część teoretyczna. 

A. Za organizację etapu międzyszkolnego konkursu oraz prawidłowy przebieg odpowiada   

     Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i   

     Ustawicznego w Koninie. 

B. Dyrektor  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i   

    Ustawicznego w Koninie powołuje Międzyszkolny Zespół Konkursowy w skład którego      

     wchodzą specjaliści z dziedziny masażu (1 nauczyciel z każdej szkoły uczestniczącej w   

     konkursie). 

C. Do zadań Międzyszkolnego Zespołu Konkursowego należy prawidłowe przygotowanie i     

     przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia laureatów tego etapu. 

D. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 40 pytań testowych (test  

     zamknięty, jednokrotnego wyboru) przygotowany przez zewnętrzny zespół specjalistów z  

     zakresu masażu. 

E. Laureatami konkursu zostaje pięciu uczestników, którzy uzyskali największą liczbę   

     punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów nie pozwalających na   

     wyłonienie pięciu laureatów istnieje konieczność zorganizowania dogrywki – udzielenia  

      odpowiedzi na 10 pytań testowych opatrzonych hasłem „Dogrywka – etap drugi”. 

F. Etap międzyszkolny część teoretyczna zostanie przeprowadzony w dniu 29.03.2019 roku. 

 

3. Etap trzeci – międzyszkolny część praktyczna. 

A. Za organizację etapu międzyszkolnego konkursu oraz prawidłowy przebieg odpowiada   

     Dyrektor  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i  

     Ustawicznego w Koninie. 

B. Dyrektor  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i  

     Ustawicznego w Koninie powołuje Przewodniczącego Międzyszkolnego Zespołu  

     Konkursowego oraz członków zespołu w skład którego wchodzą specjaliści z dziedziny   

     masażu (1 nauczyciel z każdej szkoły uczestniczącej w konkursie). 

C. Część praktyczna etapu międzyszkolnego konkursu polega na wykonaniu zabiegu masażu   

     w oparciu o opis przypadku opracowany przez zewnętrzny zespół specjalistów z zakresu   

      masażu. 

D. Do części praktycznej konkursu przystępują laureaci części pisemnej konkursu etapu   

     drugiego. 

E. Etap międzyszkolny część praktyczna zostanie przeprowadzony w dniu 29.03. 2019 roku. 

F. Wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 29.03.2019 roku. 

 

 



VII. Nagrody i wyróżnienia. 

Wszyscy uczestnicy drugiego etapu konkursu zostaną uhonorowani wyróżnieniami, a laureaci 

etapu trzeciego (3 osoby) nagrodami rzeczowymi. 

 

VIII. Postanowienia ogólne. 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody 

przez uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w 

celach związanych z konkursem ( zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997r. Dz. U. z 2018r. poz.138). 

2. Każdy z uczestników samodzielnie wykonuje zadania konkursowe. 

3. W przypadku braku samodzielności w wykonaniu zadań konkursowych uczestnik podlega 

dyskwalifikacji.  

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Wielkopolskiego 

Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie: 

www.medyk.konin.pl 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną 

umieszczone na stronie: www.medyk.konin.pl do dnia 13.01.2019r. 

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

7. Załącznik nr 1 „Karta zgłoszenia uczestnika” . 

8. Załącznik nr 2 „Oświadczenie uczestnika konkursu” 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

 

„Masaż w leczeniu, sporcie i profilaktyce zdrowotnej” 

 

KONIN 2019 

 

 

 

1 NAZWISKO  

IMIĘ/IMIONA  

PESEL  

2 NAZWISKO  

IMIĘ/IMIONA  

PESEL  

3 NAZWISKO  

IMIĘ/IMIONA  

PESEL  

NAZWA SZKOŁY  

 

 

 

ADRES E-MAIL SZKOŁY  

 

 

 

NR TELEFONU SZKOŁY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

 

 

 

                                                                          …………………………………………………. 

                                                                                (miejscowość, data) 

 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

uchyleniem dyrektywy 95/46/WE. – wyrażam zgodę  na udostępnienie i przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Koninie celem organizacji międzyszkolnego konkursu „Masaż w leczeniu, 

sporcie i profilaktyce zdrowotnej” (Ustawa z dnia 29.08.1997r. Dz.U. z 2018 poz.138). 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                                   ………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika                                                         podpis 

 


