
  

REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  

WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MASAŻU  

ŁÓDŹ 2019  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

Regulamin określa zasady ogólnopolskiego konkursu wiedzy i umiejętności z masażu.  

  

  

KONKURS ORGANIZOWANY JEST PRZEZ   

WYŻSZĄ SZKOŁĘ BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI  

  

  

  

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU:  

  

Nauczyciele/wykładowcy – egzaminatorzy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w 

zawodzie technik masażysta:   

  

• dr Kamil Piątkowski, dr Włodzimierz Ziółkowski (prof. nzw.) Wyższa Szkoła 

Informatyki i Umiejętności w Łodzi  

• mgr Lucyna Nagórska, mgr Iwona Siwka, mgr Wiesław Zapalski - Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie  

• mgr Cezary Nenczak - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie    

• dr Ryszard Pawelec - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  

• dr Wojciech Laber, dr Roman Heider, mgr Wojciech Tomasz Laber - Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu  

• dr doc. Krzysztof Gieremek – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego 

Kukuczki w Katowicach   

• mgr Sebastian Pusiarski -  Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

nr.13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu  

• mgr Sara Jóźwiak – Klinika Masażu Medycznego we Wrocławiu  

• mgr Piotr Hołenko, mgr Marzena Zappor - Wyższej Szkoły  Edukacji i Terapii  im. prof. 

Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu   

• dr Patrycja Rąglewska - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu  



  

  

• mgr Tomasz Kuczma, mgr Bianka Lis-Jarczak, mgr Jacek Pieczyński - Wielkopolskie 

Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie 

Wielkopolskim  

• mgr Monika Jasińska-Hahn Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Toruniu  

• mgr Piotr Chyliński - Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie  

• mgr Dariusz Fielek - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Inowrocławiu 

• mgr Weronika Marszałek - Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie  

• Towarzystwo Olimpijczyków Polskich  

• Agencji Wydawniczej Medsportpress Sp. z o.o (Wydawca czasopism „Ortopedia            

Traumatologia Rehabilitacja”, „Medycyna Sportowa”)  

   

CEL KONKURSU:  

  

Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu medycznego, sportowego, 

higienicznokosmetycznego.  

  

PATRONAT NAUKOWY KONKURSU:  

  

Prof. nzw. dr hab. Jan Szczygielniak - Konsultat Krajowy z Fizjoterapii  

Prof. nzw. dr n.med. Wiesław Tomaszewski   

Prof. nzw. dr hab. Anna Cabak mgr 

Henryk Pawlak  

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Łódź Sekcja 

Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii  

Collegium Masażu Medycznego przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi   

  

PATRONAT MEDIALNY:  

  

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi   

Agencja Wydawnicza Medsportpress Sp. z o.o 

Leksykon masażu. Klub „Ludzie Masażu”   Firma 

Habys Sp. z o.o.  

Firma Lurgus  

  

SPONSORZY:  

  

• Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi –                                                            

Prof. nzw. WSBiNoZ w Łodzi dr Teresa Janicka-Panek             

• Konsultant Krajowy z Fizjoterapii – Prof. nzw. dr hab. Jan Szczygielniak   

• Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – dr n.med. Marek Kiljański  



  

  

• Towarzystwo Olimpijczyków Polskich – Mieczysław Nowicki  

• Agencja Wydawnicza Medsportpress Sp. z o.o –                                                                                       

Prof. nzw. dr n.med. Wiesław Tomaszewski  

• Firma Habys Sp. z o.o  

• Firma Lurgus  

• Firma BTL Sp. z o.o Warszawa  

• Firma Zimny Auto Sp. z o.o Łódź  

• Wydawca LNE Polska: Beauty In Sp. z o.o Press s.k. Łodź  

• Beiersdorf – NIVEA Polska Poznań  

• Drukarnia POZKAL Inowrocław   

• Firma  Alba Thyment  

• "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. 

• Autorzy książek o tematyce masażu  

  
  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół medycznych  kierunku technik masażysta 

oraz uczestników studiów podyplomowych/studentów uczelni wyższych wydziału 

fizjoterapii. Z danej szkoły/uczelni w konkursie może uczestniczyć 3 

uczniów/studentów/słuchaczy.  

  

2. Placówka  zgłasza chęć udziału uczniów, słuchaczy w konkursie poprzez prawidłowe 

wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr.1) oraz dokonanie wpłaty      

organizacyjnej w wysokości 30,00 zł, od jednego uczestnika na konto Uczelni nr 

rachunku: 91 1090 2705 0000 0001 0659 3162   

  

3. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i DOWÓD WPŁATY należy  przesłać najpóźniej    

do dnia 10 marca 2019 roku na adres e-mail e.bursztynowicz@medyk.edu.pl  

  

4. Do konkursu może przystąpić maksymalnie 120 osób.   

  

5. Uczestnicy będą kwalifikowani  aż do wyczerpania miejsc zgodnie z kolejnością 

nadsyłania  poprawnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA i wpłaty organizacyjnej.  

  

6. Uczestnik konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  

Organizatora w celach niezbędnych dla realizacji konkursu  zgodnie z Ustawą z dnia  29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 138).  

(załącznik nr 2).  

  

7. Konkurs odbędzie się w dniach  06.04 - 07.04.2019 roku  w siedzibie Wyższej Szkoły 

Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Milionowej 21             

  



  

  

8. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:  

  

• teoretycznego, złożonego z 50 pytań dotyczących wiedzy z  zakresu masażu                         

(test  zamknięty, zadania jednokrotnego wyboru). Etap I odbędzie się 6 kwietnia 

2019 roku o godz. 15:00. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu - 75 minut 

(czas  zostanie przedłużony o 30 minut dla osób niewidomych  i 

słabowidzących). Uczestnik z tej części konkursu  może otrzymać maksymalnie 

50 punktów (1 punkt za każde poprawnie rozwiązane zadanie).   

  

• praktycznego, który będzie polegać na wykonaniu zabiegu masażu leczniczego w 

oparciu o opis przypadku i uzupełnieniu dokumentacji medycznej. Etap II  odbędzie 

się 7 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00. Czas na wykonanie zadania - 60 minut (czas  

zostanie przedłużony o 30 minut dla osób niewidomych  i słabowidzących). Uczestnik 

może uzyskać maksymalnie 100 punktów.   

  

9. Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:  

  

a. Przygotowanie stanowiska  do zleconego zabiegu.  

b. Przygotowanie pacjenta do zabiegu masażu.  

c. Wykonanie czynności związanych z zakończeniem zabiegu masażu.  

d. Uzupełnienie KARTY PACJENTA.  

e. Udzielenie niezbędnych informacji pacjentowi.  

f. Przebieg wykonania zabiegu masażu zgodnie z tokiem i zasadami.  

  

10. Po części teoretycznej zostanie  wyłonionych 6  laureatów, którzy wezmą udział  w 

części praktycznej.  

  

11. W przypadku osiągnięcia tej samej ilości punktów w części teoretycznej odbędzie się 

dogrywka, która będzie się składać  z 20 pytań (test zamknięty, zadania jednokrotnego 

wyboru). Przy jednakowej ilości punktów w dogrywce o klasyfikacji końcowej 

decyduje czas rozwiązania testu.   

  

12. W skład komisji wchodzą: przewodniczący 

konkursu/członkowie/nauczyciele/wykładowcy i egzaminatorzy egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik masażysta).  

  

13. Do zadań komisji należy w szczególności:  

- ocena wartości merytorycznej i metodycznej zadania teoretycznego i praktycznego, - 

wybór laureatów konkursu na podstawie najwyższej ilości punktów osiągniętych, po     

części teoretycznej i praktycznej konkursu,  

- rozstrzygnięcie kwestii nieujętych w regulaminie.  

  

  



  

  

NAGRODY:  

  

1. Organizator konkursu przewiduje nagrody dla sześciu najlepszych uczestników, którzy  z 

części teoretycznej i praktycznej zdobędą największą ilość punktów.  

  

2. Organizator konkursu przewiduje również nagrody dla szkoły/uczelni za zdobycie łącznie         

największej ilość punktów przez przedstawicieli z danej szkoły/uczelni.  

  

3. Przyznane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie ani przekazaniu osobom trzecim.  

  
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  

1. Każdy z uczestników samodzielnie wykonuje zadanie konkursowe.  

  

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia tej zasady uczestnik zostanie zdyskwalifikowany,  a 

jego test i wykonanie masażu nie będzie podlegało ocenie zarówno w przypadku punktacji 

indywidualnej, jak i łącznej, przy nagradzaniu szkoły/uczelni.  

  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną        

umieszczone na stronie: www.medyk.edu.pl do dnia 30 marca 2019 roku.  

  

4. Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie: www.medyk.edu.pl   

  

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

  

6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy     

Kodeksu Cywilnego.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  

WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z MASAŻU - ŁÓDŹ 2019  

  
1  Nazwisko    

Imię/Imiona    

PESEL    

2  Nazwisko    

Imię/Imiona    

PESEL    

3  Nazwisko    

Imię/Imiona    

PESEL    

  

Nazwa i adres  

szkoły/uczelni  

  

  

  

Adres e-mail  

szkoły/uczelni  

  

  

  

Nr tel. szkoły/uczelni  

  

  

  

Adnotacja o 

dostosowaniu do 

potrzeb niewidomych, 

słabowidzących. 

(organizator zapewnia   

pomoc asystenta 

wspomagającego)  

  

  

  

  

  

  wpisać niewidomy lub słabowidzący  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ZAŁACZNIK 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 wprawie ochrony osób fizycznych w  związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi celem organizacji 

Ogólnopolskiego  konkursu wiedzy i umiejętności z masażu. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 

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

  

     

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

  imię i nazwisko uczestnika              podpis  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


