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Konkurs FIZJO-SPORT i HABYS!  
Wykorzystaj swoją wiedzę z Fizjoterapii i Rehabilitacji 
Konkurs kierowany jest do wszystkich fizjoterapeutów, lekarzy oraz  studentów  fizjoterapii. Konkurs składa 
się z jednego rozbudowanego pytania. Zadaniem uczestników konkursu  będzie odpowiedzenie na pytanie 
zawarte w zagadce i ułożenie (waszym zdaniem) najlepszych ćwiczeń dla danego przypadku. Prace można 
przesyłać do 7 stycznia 2013. Spośród nadesłanych prac wybierzemy tylko dwie osoby, które udzieliły 
najciekawszych odpowiedzi.   

 

1. Punktacja: 

Zamieszczony przez nas „opis przypadku” składa się z dwóch części. W pierwszej części można zdobywać  punkty 
za poprawne odpowiedzenie na pytanie  dotyczące przyczyny symptomów oraz charakterystykę danego 
urazu/dysfunkcji. Będziemy zwracać uwagę na zwięzły charakter wypowiedzi i przejrzysty zapis waszej pracy.  
 
Natomiast w drugiej części zadania, punktowane będą przedstawione przez was ćwiczenia. Będziemy brali pod 
uwagę zarówno pomysłowość autorów, jak i trafność poszczególnych ćwiczeń, z uwzględnieniem wszystkich 
informacji dotyczących pacjenta. Będziemy również zwracali uwagę na opis danego ćwiczenia.  

 

2. Nagrody 

Nagrodzone zostaną dwie osoby, których prace okażą się najlepsze od pozostałych współuczestników 
konkursu.  

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!! 
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Za I miejsce: 

• Bon zniżkowy 800zł do wykorzystania na dowolne dostępne szkolenie Kinetic Control 
(zniżki nie łączą się z ofertami specjalnymi i promocjami, nie mogą być przekazywane osobom 
trzecim). Bon zniżkowy ważny do końca 30.09.2013. 

• Pendrive o pojemności 8GB 
• Zbiór artykułów i publikacji Kinetic Control. 

 

Za II miejsce: 

• Zestaw 64 Kamieni do masażu HABYS  
• Pendrive o pojemności 4GB 
• Zbiór artykułów i publikacji Kinetic Control. 

 

3. Pytanie konkursowe 

Mężczyzna w wieku 30 lat  rekreacyjnie uczęszcza na siłownię 3 razy w tygodniu.  Po każdej jednostce 
treningowej,  w której wykonywał  klasyczny trening mięśni klatki piersiowej obejmujący wyciskanie na 
ławeczce z maksymalnym obciążeniem , pojawiały się dolegliwości bólowe lędźwiowego odcinka 
kręgosłupa. Dolegliwości częściowo ustępowały po przespanej w „pozycji embrionalnej” nocy.   

Biorąc pod uwagę  powyższe informacje, podaj potencjalną przyczynę dolegliwości i  zaproponuj 
modyfikację  (wskazówkę do) treningu. Dodatkowo zaprezentuj dwa ćwiczenia zapobiegające 
wystąpieniu  ponownym dolegliwościom bólowym.  

 

4. Informacje organizacyjne 

Do nadsyłanych prac należy załączyć poniższą klauzulę/jest ona zamieszczona w szablonie odpowiedzi 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb przeprowadzenia 
niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia swoich danych osobowych  
w środkach przekazu wymienionych w art. III ust. 6 w wypadku zostania Laureatem Konkursu. 
Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane przez Organizatorów Fizjo-Sport.pl i Habys zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz 
przesyłania informacji promocyjnych.” 

 

Prace proszę wysyłać na maila:  sgryckiewicz@fizjo-sport.pl 

mailto:sgryckiewicz@fizjo-sport.pl

