
مسابقة ترتیب األسرة
القواعد واللوائح

م مسابقة ترتیب األسّرة للمحترفین خالل معرض ھوریكا األردن. بالتالي، یسّرنا تنظیم مسابقة ترتیب األسرة یمن المقّرر تنظ
السنویة التي تقام في معرض زارا (فندق جراند حیاة)، في عّمان، األردن. 

خالل المسابقة، سیتسابق المشتركون من أجل ترتیب األسّرة وفقًا للقواعد واللوائح العاّمة. وتجدر اإلشارة إلى أّن مسابقة ترتیب 
2017،أكتوبر/ولألتشرین ا12و10رض ھوریكا األردن الذي سیقام بینالتي ستنّظم خالل مععدیدةالالمسابقاتاألسّرة ھي من 

في معرض زارا (فندق جراند حیاة)، في عّمان/األردن.

القواعد واللوائح العاّمة الخاصة بمسابقة ترتیب األسّرة

یتوّجب على المتسابقین ارتداء أزیاء العمل خالل المسابقة. وال یُسمح بارتداء الخف أو الشبشب أو السراویل .1
القصیرة.

وضعھ على الزي ما أن تنتھي یجب أال یكون اسم الفندق أو شعاره مرئیًا ألعضاء لجنة الحكم خالل المسابقة. ویمكن .2
عملیّة التحكیم.

سیتّم إرسال تاریخ وتوقیت المسابقة إلى المشاركین قبل أسبوع على األقّل من موعد بدء المسابقة. كما یتوّجب على .3
آخر یومالمسابقة قبل نصف ساعة من موعدھا. وكل متسابق یصل متأخًرا أو فيالمتسابقین أن یحضروا في مكان 

.یتم إخراجھ من المسابقة
.دینار فقط لكل مشارك70رسوم االشتراك ھي .4
یُعتبر قرار الحّكام في جمیع الحاالت قراًرا نھائیًا. وال یحّق للمتسابقین الطعن في القرار الصادر..5
واللوائح الخاصة بھذا الحدث یعّرض نفسھ لإلقصاء من المسابقة.كّل متسابق یخرق القواعد .6
تحتفظ الجھة المنّظمة بحّق رفض أي مشارك ال یلتزم بالقواعد أو أي مستلزمات محدّدة أخرى..7
ا ھإبطال أي من القواعد واللوائح المذكورة أعاله أو تعدیلھا أو اإلضافة إلیھا علًما أن تفسیرتحتفظ الجھة المنّظمة بحّق .8

دیل أي من القواعد أو إلغاء أي مسابقة أو نھائي وال یحمل أي تأویل. كما یحّق للمنظمین تحدید عدد المشاركین أو تع
إلغاء/تأجیل المسابقة بأكملھا في حال وجدت ضرورة في ذلك.



لوائح محدّدة

سیحصل كل مشارك على األغراض التالیة:
(بحجم ملكي) مرتبة
حامي المرتبة
ولاألالغطاء
الغطاء التاني
(مفتوح من جھة واحدة)لحاف
غطاء لحاف
4وسادات
4( اثنان بتصمیم خاص واتنان بال أي تصامیم)أغطیة للوسادات
حامي السریر/السریررمي
  ) الغطاء التانياألول /الغطاء كل مشارك سوف یحصل على مجموعة جدیدة من

غطاء اللحاف / أغطیة للوسادات )

العقوباتنطاق 

سیتم خصم نقاط على التالي:
عدم احترام الوقت
عدم ارتداء الزي المھني
الكشف عن اسم المتسابق، إسم الفندق أو شعاره
عدم االلتزام بقواعد المظھر الشخصي

یتوّجب على المشاركین االلتزام بالقواعد التالیة:

المرتبةعلى یجب وضع الغطاء الحامي للمرتبة بشكل متساو .1
األّول بشكل متساو عند األطرافالغطاءیجب وضع.2
الثاني غیر مطوي الى الداخل مع الجانبین بطریقة متساویة على األطراف و یجب أن تكون الغطاءیجب وضع . .1

الثاني مطویة بدقة الغطاءأطراف
یجب إدخال اللحاف بالصورة الصحیحة في غطاء اللحاف..2
الثاني.الغطاء من أعلى السریر معیجب وضع اللحاف بصورة متساویة عند األطراف وطیّھ .3
یجب إدخال الوسادات بالصورة المالئمة في أغطیتھا ویجب أن تكون األغطیة المزینة بالتصامیم ظاھرة فوق األغطیة .4

مع حامي الوساداتالخالیة منھا
ال یُسمح بالركض في أنحاء المكان..5

التحكیم:معاییر 

ویتوقّف ما . ویبدأ التوقیت في المسابقة عندما یشیر الحّكام إلى ذلكالسرعة والدقّة والمھارةتعتمد مسابقة ترتیب األسّرة على 
أن ینتھي المشارك من ترتیب السریر. وتشمل معاییر التحكیم األساسیّة في ھذه المسابقة على الوقت المستغرق في ترتیب 

الترتیب وجودة العمل والعرض والمظھر اإلجمالي للسریر.السریر وإتقان 



یتضّمن الجدول التالي معاییر التحكیم المعتمدة في ھذه المسابقة:

نقطة50التقنیة
الطریقة التي یتم بھا تعیین الزوایا ، الحاف والوسادة-

نقاط10الزوایا/  التانيالغطاء/ األولالغطاء
نقاط10حافلال

نقاط10أغطیة الوسادات 
نقاط10رمي/ حامي السریر

نقاط10ظھر العام للسریر         الم

نقطة30التوقیت 
دقائق للحصول على العالمة كاملة7أقل من التوقیتیجب أن یكون 

نقطة30دقائق         7أقل من 
نقطة15دقائق      10و 7بین 

نقطة0دقیقة       13أكثر من 

نقطة20االنطباع العام • 
لبالغة و ا. باالضافة بجب أن یتمتع بروح الدعابة، الذات، بالمعرفةو بضبط أخالق حمیدةبیتمیزعلى المشترك أن -

ان یمتلك مھارات لغویة.
الزي المھني و عدم ارتداء المجوھرات، االستمالة، العطور باعتدال، عدم استعمال المكیاج و الترتیب: النظافة-

بطریقة مفرطة. على النساءالمحافظة على شعر أنیق بینما على الرجال الحالقة.  

:یليلماوفقًالجوائزانظامیطبق

ةطنق69-60تقدیرشھادة

ةطنق79-70تقدیرشھادة+ برونزیةمیدالیة

ةطنق89-80تقدیرشھادة+ فضیةمیدالیة

ةطنق99-90تقدیرشھادة+ ذھبیةمیدالیة


