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VI. Szauna Szeánsz® Oscar 

ALAPSZABÁLYZAT 

 

I. A verseny általános, gyakorlati leírása  

A verseny elődöntőből, középdöntőből és egy döntőből áll.(Verseny időpontjai VI. 

pont) 

Az elődöntőn, amely a nevezett fürdők helyszínein nyilvánosan zajlik egy időben 

kizárólag a vendégek értékelik a szaunamesterek munkáját. Az elődöntőből minden 

helyszínről a legmagasabb pontszámot kapott versenyző biztosan továbbjut. 

Amennyiben nem tud megjelenni a középdöntő verseny napján a szaunamester - 

betegség vagy egyéb más ok miatt és ezt előzetesen jelzik a szervezőknek – 

automatikusan az elődöntőn 2. helyezést elért szaunamester jut tovább a 

középdöntőbe. Az elődöntőből összesen 14 fő juthat tovább a középdöntőbe.  A 

középdöntő és a döntő a lent megnevezett időpontokban és helyszíneken nyilvánosan 

zajlik. Középdöntőtől a szaunamesterek versenyszeánszait a vendégek és a szakmai 

zsűri is pontozza, előre felállított szakmai szempontok alapján. A pontszámok 

beszámításának aránya: szakmai zsűri 80% - vendégek 20%. 

A döntőbe a középdöntőkből összesen 8 szaunamester juthat tovább. 

A Szauna Szeánsz® Oscar díjat elnyert szaunamester, 1 évig viselheti büszkén e 

rangos címet. A VI. Szauna Szeánsz® Oscaron közönség díj is kiosztásra kerül. A 

szaunamester a következő évben megrendezésre kerülő versenyen megpróbálhatja 

megvédeni azt. 

A versenyzőkre vonatkozó nyilatkozat. 

  

II. Részvétel feltételei 

A versenyen 18. életévét betöltött, kiváló egészségi állapotú, szaunamesteri 

oklevéllel, tanúsítvánnyal rendelkező személy vehet részt. 

Mindenki orvosi alkalmassági igazolással és saját felelősségére vehet részt a 

versenyen. 



A verseny nyilvános és nemenkénti kategorizálás nincs. 

 

III. PONTOZÁSI SZEMPONTOK 

1. Szakmai felkészültség – professzionalizmus 

2. Páratartalom, hőmérséklet beállítása 

3. Legyezési technikák, hő elosztás 

4. Illatok választása, intenzitása 

5. Témaválasztás és végrehajtás 

6. Show elemek 

 

IV. Nevezés 

Szolgáltató cégek oklevéllel vagy tanúsítvánnyal rendelkező saját szaunamestereiket 

nevezhetik illetve szaunamesteri oklevéllel vagy tanúsítvánnyal rendelkező 

magánszemélyek is nevezhetnek önállóan. Egy szolgáltató legalább 2 fő 

szaunamestert kell nevezzen, az elődöntő miatt. 

Versenyszeánsz egyszeri nevezési díj magánszemélynek: bruttó 15.000,- Ft / fő 

Versenyszeánsz egyszeri nevezési díj cégeknek: bruttó 30.000,- Ft /2 fő 

Egyszeri nevezési díj, feljogosítja a versenyzőket továbbjutás esetén a középdöntő és 

a döntő részvételére.  

A nevezési díjat a SpaDium Kft. bankszámlaszámára kérünk átutalni legkésőbb 

regisztrációt követő 5 banki napon belül.  

Bankszámlaszámunk: 10401804 – 50526577 – 66671001 

A számlát utólag állítjuk ki és postán küldjük meg. 

Nevezési határidő:  

Magyarországon alkalmazásban álló szaunamesterek számára: 2016. január 22. 

 

V. Diszkvalifikáció 

Az elődöntőből továbbjutott szaunamesterek, amennyiben nem jelennek meg a 

közösen rögzített verseny időpontjában, automatikusan diszkvalifikálódnak.  

Továbbá a versenyből való kizárást von maga után a verseny kezdetekor és / vagy 

alatt ittas állapotban megjelenni illetve a versenyen részt venni. 

Diszkvalifikációt jelent a szaunakályha túllocsolása, amely esetlegesen a kályha 

átmeneti üzemzavarát vagy leállását eredményezi. 

  

VI. Verseny időpontjai 

A versenyzőknek nem kell jelen lenniük mind a 3 napon. A beosztásokat a versenyzők 

a szervezőkkel közösen egyeztetik, és a verseny programja ezt követően kerül 

összeállításra.  

 

 



Elődöntő: 2016. február 26-27-28.     A nevezett versenyzők fürdőiben, 

szállodáiban az ország több pontján, egy időben egyszerre.  Minimum két napot meg 

kell határozni az elődöntő megrendezésére. Több versenyző indítása esetén mind a 

három nap kihasználásra kerülhet. 

 

Középdöntő: 2015. április 2-3. 

 

 

Döntő: 2015. május 7-8. 

 

A középdöntő és döntő  helyszínei 2016. január 31-éig, kerülnek kiválasztásra. 

 

 

VII. A verseny feltételei 

Az a szaunamester aki a verseny napján és versenyszeánsza időpontjában nem jelenik 

meg a verseny helyszínén, a versenyzők névlistájából töröljük és a versenyből 

kizárjuk. 

Az elődöntőben minden szaunamester a saját maga által kiválasztatott szolgáltatónál 

versenyezhet. A továbbjutást a „háziversenyen” elért pontértékek döntik el, amelyet 

minden versenyben lévő létesítmény meg kell küldjön az info@szauna-szeansz.hu e-

mail címre. A regisztrációs határidő lejárta után, minden helyszínről meghatározzuk 

hány szaunamester juthat az adott helyszínről tovább. A területi hovatartozást 

maximálisan figyelembe vesszük, de nem tudjuk mindenkinek garantálni a 

lakhelyéhez legközelebbi helyszínt. (A versenyző a regisztrációval tudomásul veszi, 

hogy esetlegesen távolabbi helyszínre kell utaznia). Kettő középdöntő kerül 

megrendezésre, helyszínenként maximum 12 fő szaunamester indulhat. A kettő 

középdöntőből négy-négy szaunamester jut tovább a döntőbe.   

 

VIII. A szaunamesterek értékelése az első fordulóban, továbbiakban: 

elődöntőben 

A vendégek 1-5-ig osztályozhatják a szaunamestereket. Minden vendég saját 

szubjektív véleménye szerint pontozhat. 

A vendégeknek javasolt pontozási szempontok: 

1. Mennyire felkészültek szakmailag a szaunamesterek? 

2. Ki, mennyire tud kellemes, jó atmoszférát teremteni? 

3. Milyen vendéglátók? 

4. Milyen a ventilációjuk, törölközővel, szaunazászlóval? 

A vendégek ezen szempontok összességét figyelembe véve értékelik a 

szaunamestereket. 

Egy vendég egy szaunamesterre egy pontszámot adhat le! 

mailto:info@szauna-szeansz.hu


A vendégek pontszámaikat a szeánszok végén, a számukra biztosított szavazó 

cédulára írhatják rá a szaunamester számának feltüntetésével. A pontozó lapokat a 

versenyre nevezett szolgáltatóknak elektronikusan megküldjük.  Ezt követően 

értékelésüket egy zárt erre a célra kihelyezett szavazó urnába kell beledobják. A 

szavazó urnát jól látható és megközelíthető helyen kell elhelyezni a szaunarészlegben.  

 

IX. Középdöntő  

A középdöntő a kijelölt, időpontban és helyszínen kerül megrendezésre. Egy 

helyszínen maximum 12 szaunamester versenyezhet, a következő rendszer szerint: 

A verseny két napig tart (szombat - vasárnap). Szombati és vasárnapi napon minden 

szaunamester egyszer mutatja be versenyszeánszát, a szeánszok sorrendjét a 

rendezők és a versenyzők legalább 1 héttel az középdöntő előtt meghatározzák. 

(Szakmai szempontok figyelembevételével).  A közönség és a zsűri közös döntése 

alapján nyolc szaunamester jut a döntőbe az alábbi arányszámok alapján: Közönség 

20- szakmai zsűri 80%. 

 

X.  A döntő 

A döntő két napos, szombat és vasárnapi napon. A középdöntőből összesen nyolc 

hazai szaunamester jut a döntőbe. 

XI. Értékelés módja  

Középdöntő – A szakmai zsűri mellett a vendégek is pontoznak. A vendégek 1-10-ig 

adhatnak pontokat, egy tizedes pontossággal. Minden bemutatott szeánsz után 

minden vendég pontoz. A közönség pontjai egy átlag pontértéknek minősülnek. Ezt a 

pontot hozzáadjuk a zsűri tagjai által adott pontokhoz, ebből kerül átlagszámítás.  

 

Döntő - A szakmai zsűri mellett a vendégek is pontoznak. A vendégek 1-10-ig 

adhatnak pontokat, egy tizedes pontossággal. Minden bemutatott szeánsz után 

minden vendég pontoz. A közönség pontjai egy átlag pontértéknek minősülnek. Ezt a 

pontot hozzáadjuk a zsűri tagjai által adott pontokhoz, ebből kerül átlagszámítás. A 

legmagasabb pontszámot elért versenyző nyeri el az Szauna Szeánsz® Oscar címet. A 

többi szaunamester értelemszerűen a pontszámaik alapján lesznek rangsolorva. 

 

 

XII. Pontozás 

A vendégek 1-10-ig osztályozhatják a szaunamestereket. 

Minden vendég saját szubjektív véleménye szerint pontozhat. 

A vendégeknek javasolt pontozási szempontok: 

1. Mennyire felkészültek szakmailag a szaunamesterek? 

2. Ki mennyire tud kellemes, jó atmoszférát teremteni? 



3. Milyen vendéglátók? 

4. Milyen a ventilációjuk, törölközővel, szaunazászlóval? 

A vendégek ezen szempontok összességét figyelembe véve értékelik a 

szaunamestereket. 

 

XIII. A döntőben a szakmai zsűri értékelési szempontjai 

A Szeánszok élvezhetősége – maximum: 10 pont 

Hangulatteremtés készsége - maximum: 10 pont 

Klíma teremtés módszerének minősége - maximum: 10 pont 

Legyezési technikák hatékonysága - maximum: 10 pont 

Szaunamester szakmai tudása - maximum: 10 pont 

A Szeánsz befejezését követően a kedvező élettani hatások elérése - maximum: 10 

pont 

  

XIV. Oscar díj  

Szauna Szeánsz® Oscar szobrocska.  

VI. Szauna Szeánsz® Oscar hímzésű szaunazászló.  

A II., III., IV., V., VI. helyezetteknek Szauna Szeánsz® Oscar szobrocska 

Átadás: a verseny végén a helyszínen, sajtó jelenlétében. 

  

  

További információ: szauna@szauna-szeansz.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen 

védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse, illetve 06 20/ 

396-99-80 telefonszámokon. 
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