PRAVILNIK 21
TEKMOVANJE SOBARIC
Tekmovanja se lahko udeležijo sobarice, zaposlene v hotelih, motelih in penzionih in je sestavljeno iz treh vsebinsko povezanih
sklopih:

a)
b)
c)

1. del: PISNI DEL – 20 minut. Obsega 4 vprašanja, vezana na navodila za tekmovanja sobaric.
2. del: poteka v dvoposteljni sobi, tekmovalka mora opraviti naslednje naloge:
Pospraviti dvoposteljno hotelsko sobo, pregled hotelskih standardov (tiskovine).
Pospraviti kopalnico hotelske sobe.
Opraviti krajši razgovor z gostom – zapis napak.

Tekmovalka ima na voljo 20 minut (v primeru prekoračitve predvidenega časa, tekmovalka pri skupnem seštevku točk za
vsako prekoračeno minuto izgubi eno točko).
Strokovna komisija bo tekmovalko ocenjevala po naslednjih kriterijih:
1.
2.
3.
4.

Vstop v sobo.
Pospravljanje sobe, pravilno zaporedje del v sobi, pregled hotelskih standardov (tiskovine) uporaba čistilnih
sredstev in pripomočkov.
pospravljanje kopalnice, pravilno zaporedje del v kopalnici, priprava hotelskih standardov za kopalnico, uporaba
čistilnih sredstev in pripomočkov.
Razgovor z gostom, zapis napak, pozabljeni predmeti
3.

del: poteka na odprtem tekmovalnem prostoru in tekmovalka mora opraviti naslednjo nalogo:
a)

Priprava postelje na temo »ERAZEM PREDJAMSKI« upoštevajoč pravilne postopke priprave postelje in
izgled.

Izgled pripravljene postelje (max 25 točk)
Pravilni koraki

0 – 10 točk

Izgled

0 – 10 točk

Izbor treh dekorativnih elementov

0 – 5 točk

b)

Čas priprave se pretvori v točke, ki se prištejejo k prvemu delu tekmovanja po vnaprej določenem kriteriju:

Prvi, drugi, tretji izmerjen čas:

5 točk

Ostalo:

3 točk

Tekmovalka si bo sobo ogledala pred tekmovanjem.
Pri tekmovanju uporablja standarde za sobo – kopalnico hotela.
Za drugi del tekmovanja organizator zagotovi; posteljo, osnovno posteljnino in preobleke. Vse dodatke za postiljanje si
priskrbi tekmovalka sama.
Navodila za tekmovanje so priloga tega pravilnika.
Kriteriji ocenjevanja:
glede na število doseženih točk se razglasijo in podelijo priznanja:
00,00 – 59,99 – POTRDILO ZA SODELOVANJE
60,00 – 69,99 – PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
70,00 – 79,99 – BRONASTO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
80,00 – 89,99 – SREBRNO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
90,00 – 100,00 - ZLATO PRIZNANJE ZA SODELOVANJE
Glede na doseženo število točk, se najboljšim trem tekmovalcem podelijo še bronasta, srebrna in zlata medalja.
Organizator tekmovanja si pridržuje pravico, da na predloga vodje tekmovanja tekmovalca izključi, če ne bo upošteval pravil
tekmovanja.

ROK PRIJAVE : petek, 24. september 2021
Prijavo na tekmovanje oddate preko e-prijavnice: http://eprijava-gtz.plior.si
Za vsa dodatna vprašanja vezana organizacijo in izvedbo tekmovanja se obrnite na:
Srečko KOKLIČ (vodja projekta) srecko.koklic@tgzs.si, 051 273 000
Na tekmovalnem mestu (pred in med tekmovanjem) se obrnite na:
Vera PETROVIČ (vodja tekmovanja) slascicarna.kala@gmail.com, 041 692 846

