
 

 

 

 

 

 

Regulamin Koła Masażu 

 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Toruniu 
 

 Rozdział I Postanowienia ogólne:  

1. Koło przyjmuje nazwę: Koło masażu, w dalszej części Regulaminu zwane Kołem.  

2. Koło działa przy Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego. 

3. Siedzibą Koła jest siedziba Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Toruniu. 

4. Członkiem Koła może zostać słuchacz centrum kształcący się w zawodzie technik 

masażysta.   

5. Koło działa zgodnie ze statutem centrum oraz własnym regulaminem. 

6. Członkiem Koła może zostać każdy słuchacz kierunku kształcenia technik masażysta 

akceptując Regulamin Koła.  

7. Wstąpienie do koła jest dobrowolne.  

8. Zajęcia w ramach Koła są nieodpłatne. 

9. Obowiązkiem członka Koła jest przestrzeganie Regulaminu Koła. 

10. Opiekunem Koła jest Anna Szakiewicz-Jurkschat. 

 

Rozdział II Cele i metody działania Koła:  

1. Celem działalności Koła jest, by słuchacze- członkowie Koła:  

a. uporządkowali i pogłębili swoją wiedzę merytoryczną, z uwzględnieniem 

własnych zainteresowań i pasji, 

b. rozpoznawali swoje zasoby, wiedzieli jak wykorzystywać je w pracy zawodowej 

oraz znali metody służące rozwijaniu własnego potencjału, 

c. zebrali nowe doświadczenia związane z wybranym zawodem i podnieśli 

kwalifikacje związane z przyszłą pracą zawodową,  

d. posiadali wiedzę wykraczającą poza podstawę programową, 

e. rozwijali kompetencje zawodowe, 

f. promowali centrum w środowisku lokalnym poprzez działania profilaktyczne. 

      2. Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

     a.   inicjowanie i organizowanie działań samokształceniowych i naukowych, 

     b.  organizowanie spotkań,  

     c.   uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, warsztatach itp.,  

     d.   organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła. 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego w  Toruniu 

ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń 
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III Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Na zajęcia w ramach Koła mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

oznak infekcji. 

2. Każdy uczestnik koła masażu zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami 

COVID-19, obowiązującymi w centrum. Procedury dostępne są na stronie głównej 

Centrum. 

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem nauczania  

(materiał spoza podstawy programowej) 

4. Uczestnicy koła masażu  mogą przebywać w pracowni masażu tylko w obecności 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zabrania się wchodzenia do pracowni w czasie 

przerw. 

5. Każdy wypadek na zajęciach uczniowie zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu 

6. Podczas zajęć w ramach koła masażu należy przestrzegać przepisów p.poż. i BHP. 

7. Wszystkich słuchaczy na zajęciach w ramach koła masażu obowiązuje czysty strój 

zmienny i obuwie ochronne (biała koszulka, białe spodnie, białe obuwie). Włosy 

powinny być spięte. 

Do dyspozycji słuchaczy jest szatnia, w której uczniowie zostawiają rzeczy osobiste 

(szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy). 

8. Pracownia masażu po zajęciach w ramach koła masażu jest porządkowana przez 

słuchaczy. Sprzęt jest oczyszczony oraz pozostawiony na wyznaczonych miejscach. 

9. W przypadku uszkodzenia elementów wyposażenia pracowni, aparatury 

wykorzystywanej na zajęciach, dokonane przez samowolne ćwiczenia bez nadzoru 

nauczyciela przedmiotu uczeń ponosi odpowiedzialność materialną, zgodnie  

z wartością widniejącą w księgach rachunkowych szkoły. 

10. Do pracowni masażu nie wolno wnosić jedzenia i picia oraz spożywać posiłków. 

11. W pracowni masażu nie wolno palić papierosów, pić alkoholu  

i być pod działaniem środków odurzających.  

12. Zabrania się fotografowania oraz nagrywania uczniów podczas zajęć bez ich zgody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


