ATVIRAS EUROPOS MASAŽO ČEMPIONATAS
2016 m. gegužės 18-19 d.,
„Vanagupės“ viešbutyje, Palangoje, Lietuvoje
Nacionalinė SPA asociacija kviečia dalyvauti Atvirame Europos Masažo Čempionate!
Nacionalinė SPA asociacija Lietuvoje masažo čempionatus organizuoja jau nuo 2007 metų. Nuo 2015 metų
prie šios prasmingos ir gražios asociacijos iniciatyvos prisijungė ir Panevėžio kolegija, kuri taip pat prisideda
ir prie šių metų renginio organizavimo. Planuojama, kad šiais metais Atvirame Europos Masažo Čempionate
sulauksime rekordinio, net 30 dalyvių iš įvairių Europos šalių.

Kodėl verta dalyvauti?
 Vertingi prizai nugalėtojams ir visiems čempionato dalyviams (pirmos vietos laimėtojui atiteks 1000
EUR, antros vietos laimėtojui – 500 EUR, trečios vietos laimėtojui – 300 EUR piniginiai prizai; savaitgaliai
prabangiuose SPA centruose; kelionės į kosmetikos gamintojų fabrikus; populiariausių SPA metodikų
mokymai; kosmetikos rinkiniai ir daug kitų vertingų bei malonių prizų).
 Įvairios nominacijos: Čempionato inovatorius, įdomiausia SPA erdvė ir kt.
 Visi čempionato dalyviai gaus pažymėjimus.
 Maksimaliai skaidrus 7 teisėjų komandos vertinimas. Teisėjų komandą sudarys profesionalai iš
mažiausiai 4 šalių.
 Galimybė praleisti 2 dienas su geriausiais savo srities specialistais iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos,
Estijos, Rusijos, Moldovos, Graikijos, Ukrainos, Lenkijos, Italijos ir kt. šalių bei pasidalinti skirtingomis
patirtimis.
 Čempionatas vyks nuostabiame Lietuvos kurorte Palangoje, prabangiame 5 žvaigždučių viešbutyje
„Vanagupė“, įsikūrusiame Baltijos Jūros pakrantėje, todėl darbą galėsite suderinti su poilsiu.
 Čempionato dalyviams paruošta speciali atsipalaidavimo programa (pirmos dienos vakare).
 Puikus renginio uždarymo furšetas, kurio metu galėsite aptarti čempionato įspūdžius bei pasidžiaugti
laimėtais prizais bendraminčių apsuptyje (furšetas įskaičiuotas į dalyvio mokestį).
Čempionatas vyks 2 dienas:
1diena - teorinis testas ir klasikinis masažas;
2 diena - laisvoji masažo programa su SPA koncepcija.

Reikalavimai dalyviams:
Dalyvis turi turėti ne mažesni kaip 2 metų (nepertraukiamą) masažuotojo praktinio darbo stažą
(medicininis išsilavinimas neprivalomas) ir / arba turėti biomedicinos krypties išsilavinimą (šiuo atveju
darbo stažas neprivalomas).
Dalyvių registracija:
 Dalyviai registruojami į Atvirą Europos masažo čempionatą pagal paraiškas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki
2016 m. gegužės 4 d. elektroniniu paštu: aira@spalietuva.lt
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 Dalyvio ankstyvosios registracijos mokestis – 169 EUR, jei yra sumokamas dalyvio mokestis į NSA
sąskaitą iki 2016 m. balandžio 8 dienos.
 Dalyvio registracijos mokestis – 189 EUR, jei yra sumokamas dalyvio mokestis į NSA sąskaitą nuo 2016
m. balandžio 9 dienos.
 Dalyvio registracijos mokestis NSA nariams – 139 EUR.
 Į dalyvio mokestį neįskaičiuota: nakvynė viešbutyje ir maitinimas (čempionato dalyviai gali apsistoti 5
žvaigždučių viešbutyje) vienviečio kambario kaina parai su pusryčiais ir įėjimu į vandens zoną 35 EUR,
dviviečio – 45 EUR; taip pat čempionato dalyviai ir juos lydintys asmenys gali užsisakyti specialų maitinimo
pasiūlymą: pietūs (sriuba, karštas patiekalas, gėrimas) – 6 EUR/asmeniui ir vakarienė (salotos, karštas
patiekalas, gėrimas) – 7 EUR/asmeniui. Pateiktos viešbučio kainos galioja dalyvių viešnagės metu nuo 2016
m. gegužės 17 d. iki 2016 m. gegužės 20 d. Jei yra atvykstama anksčiau arba išvykstama vėliau, yra taikoma
standartinės viešbučio kainos.
 Dalyvis laikomas užsiregistravusiu po paraiškos patvirtinimo ir registracijos mokesčio apmokėjimo.

2015 metų čempionato akimirkos: https://www.youtube.com/watch?v=EwcIcU0Id70#t=14
2014 metų čempionato akimirkos: https://www.youtube.com/watch?v=tVZeySF5ZCE
Čempionato vieta:
5 žvaigždučių viešbutis „Vanagupė"
Adresas: Vanagupės g. 31, Palanga

Kilus klausimams kreiptis:
Aira Pakštytė
Nacionalinė SPA asociacija
Vytenio g. 9/25, Vilnius
El. p. aira@spalietuva.lt
Tel. nr. +370 659 19160

