
 

Szaunamesterek viadala szabályzat és részletek 
 

Szaunamesterek részére: 

 

A versenyben hivatalosan végzett szaunamester vehet részt, aki 5 évnél nem 

régebben végezte el a képzést.  

 

Jelentkezési határidő: május 22.  

 

Program (felöntések) időtartama: min. 10, max. 12 perc 

 

3 különböző illattal és zenével megfűszerezett programok kerülnek értékelésre. 

 

FONTOS! Csak aromás, illóolajos szaunaprogram tartható (méz, csokoládé, 

joghurt stb., használata nem megengedett) 

 

A versenyen minden induló a saját felelősségére és egészségügyi kockázatára 

vehet részt, és hozzájárul, hogy a rendezvényen készített képek, videók és egyéb 

dokumentációk teljessége kizárólag a szervezőt, vagyis a Gotthárd Therm Kft.-t 

illeti meg, és azt jogosult szabadon felhasználni. 

 

Nevezési díj és a belépő ingyenes. 

 

Az értékelés és a sorrend csak közönség által leadott szavazatok alapján történik, 

az alábbiak szerint: 

 

A szaunaprogramon részt vevő zsűriző vendégek a szervezőktől kapott egyenlő 

nagyságú poharakba vizet töltenek. A pohárba kerülő víz mennyiségének 

összhangban kell lennie azzal a mértékkel, hogy mennyire nyerte el tetszését, 

összességében a szaunaprogram. 

 

Szaunaprogram végén a pontozáshoz minden szaunamester részére különböző 

szempontok szerint űrtartalmilag azonos méretű szaunadézsák vannak fenntartva. 

A szaunadézsákba az értékelést leadó zsűriző vendégek alapján vízzel töltött 

poharukból vizet öntenek, melynek dkg-ban meghatározott mennyisége 

elosztásra kerül az értékelést leadó vendégek számával. Az így képzett pontszám 

az adott szempont szerinti eredménye. 

 



A versenyben részt vevő szaunamesterek teljes felelősséggel tartoznak, hogy a 

magyar törvényeknek megfelelő biztonságú termékeket használjanak. A szervező 

semmilyen felelősséget nem vállal a használt illatokkal kapcsolatban. 

 

Szaunakályhán elhelyezett kövekre közvetlenül és hígítás nélkül semmilyen 

illatanyag nem önthető! 
 

A szaunaprogramhoz, illetve annak előkészületéhez a szaunába bevinni az alábbi 

eszközöket szigorúan TILOS: 

 

- Üveget vagy egyéb szilánkosan törő tárgyat 

 

- A vendégek részére semmilyen anyag nem osztható ki. 

 

- 220V használata csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges a szervezők 

hozzájárulásával. 

 

- A szaunakályhára csak arra alkalmas anyag önthető, Tilos használni: 

 

pl: sós vizet és egyéb olyan anyagot mely károsíthatja szauna részeit 

berendezéseit 

 

– Szárazjég használata minden mennyiségben Tilos 

 

- Nyílt láng használata Tilos 

 

- Füstgép használata Tilos 

 

 

Nyeremények: 

 

1. helyezett: Páros egész napos fürdő- és szaunabelépő 

2. helyezett: Egész napos fürdő- és szaunabelépő 1 fő részére 

3. helyezett: Egész napos fürdőbelépő 1 fő részére  

 

 

Vendégek részére: 

 

A szaunaprogramokra előzetes regisztrációra, vásárlásra nincs lehetőség, a 



jegyeket a programok megkezdése előtt 1 órával lehet igényelni. 

 

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET, HOGY AZ EGÉSZSÉGES 

SZAUNÁZÁS SZELLEMÉBEN (3-5 PROGRAM/FŐ) FOGLALJANAK 

HELYEKET, AMENNYIBEN MINDEN VENDÉG MINDEN PROGRAMRA 

FOGLAL, AKKOR NAGYON KEVÉS VENDÉGET TUDUNK FOGADNI, 

HISZEN A SZAUNÁBAN LÉVŐ FÉRŐHELYEK SZÁMA KORLÁTOS! 

 

 

 

A CÉL PEDIG, HOGY MINÉL TÖBBEN, MINÉL JOBBAN, DE MINÉL 

EGÉSZSÉGESEN SZÓRAKOZHASSUNK EGYÜTT, EZEN A KELLEMES 

HÉTVÉGÉN! 

 

Minden versenyprogram előregisztrációs díja 500ft/jegy a versenyprogramokra. 

 

A Szervező fenntartja a jogot a programok módosítására, szaunaprogramot végző 

szaunamester változtatására, a szaunaprogram törlésére. Ebben az esetben 

lehetőség van egyeztetés és szabad férőhelyek függvényében másik programot 

indítani. 

 

Mindenkit megkérünk arra, hogy a lefoglalt szaunaprogramok megkezdése előtt 

legalább 5 perccel érjenek oda a szaunához. Ellenkező esetben nem tudjuk 

garantálni a bejutást, továbbá ezen okból kifolyólag a regisztrációs díj 

visszatérítése sem kérhető! 

 

Köszönjük a megértést és a szabályok betartását! 
 
 

 

                  
 


