
 
 مسابقة ترتيب األسرة

 القواعد واللوائح
 

 من  مركز األردن الدولي للمعارض عمانفي  المنّظم خالل معرض هوريكا األردن -ابقة ترتيب األسّرة للمحترفينمسستعقد 

  .2022 سبتمبر/أيلول 29الى  27

 
المشتركون من أجل ترتيب األسّرة وفقًا للقواعد واللوائح العاّمة. وتجدر اإلشارة إلى أّن مسابقة  نافسالمسابقة، سيتخالل 

 ستتضّمن قسم التّزيين بالمناشف.ترتيب األسّرة 
 

 القواعد واللوائح العاّمة الخاصة بمسابقة ترتيب األسّرة
 

خالل المسابقة. وال يُسمح بارتداء الخف أو الشبشب أو السراويل  الّزي المحترفيتوّجب على المتسابقين ارتداء  .1
 القصيرة.

وضعه على الزي ما أن يجب أال يكون اسم الفندق أو شعاره مرئيًا ألعضاء لجنة الحكم خالل المسابقة. ويمكن  .2
 تنتهي عمليّة التحكيم.

قّل من موعد بدء المسابقة. كما يتوّجب على سيتّم إرسال تاريخ وتوقيت المسابقة إلى المشاركين قبل أسبوع على األ .3
يوم آخر  المتسابقين أن يحضروا في مكان المسابقة قبل نصف ساعة من موعدها. وكل متسابق يصل متأخًرا أو في

 .يتم إخراجه من المسابقة

 .دينار فقط لكل مشارك 70 ورسوم االشتراك ه .4
 وال يحّق للمتسابقين الطعن في القرار الصادر. يُعتبر قرار الحّكام في جميع الحاالت قراًرا نهائيًا. .5
 كّل متسابق يخرق القواعد واللوائح الخاصة بهذا الحدث يعّرض نفسه لإلقصاء من المسابقة. .6
 تحتفظ الجهة المنّظمة بحّق رفض أي مشارك ال يلتزم بالقواعد أو أي مستلزمات محدّدة أخرى. .7
عد واللوائح المذكورة أعاله أو تعديلها أو اإلضافة إليها علًما أن إبطال أي من القواتحتفظ الجهة المنّظمة بحّق  .8

ديل أي من القواعد أو إلغاء أي تفسيرها نهائي وال يحمل أي تأويل. كما يحّق للمنظمين تحديد عدد المشاركين أو تع
 مسابقة أو إلغاء/تأجيل المسابقة بأكملها في حال وجدت ضرورة في ذلك.

 
 نطاق العقوبات

 

 نقاط على: حذفسيتم 

 عدم احترام الوقت 

 المحترف عدم ارتداء الزي 

 الكشف عن اسم المتسابق، إسم الفندق أو شعاره 

 عدم االلتزام بقواعد المظهر الشخصي 
 



 
 األغراض المتاحة

 
 سيحصل كل مشارك على األغراض التالية:

 بحجم ملكي( فراش( 
  فراشحامي 
 ولاأل الغطاء 
 انيثالغطاء ال 

 لحاف  
 غطاء لحاف  
 4 وسادات  

 4 اثنان بتصميم خاص واتنان بال أي تصاميم( أغطية للوسادات( 

 السرير عداء  
 

 غطاء اللحاف / أغطية للوسادات ( الغطاء التاني األول /الغطاء (كل مشارك سوف يحصل على مجموعة جديدة من 

 
 :شفا المن طي أجل من معه التالي إحضار مشارك كل على يجب
 الوجه منشفة -
 يد منشفه -
 الحمام منشفة -

 
 يتوّجب على المشاركين االلتزام بالقواعد التالية:

 
  المرتبةعلى يجب وضع الغطاء الحامي للمرتبة بشكل متساو  .1
 األّول بشكل متساو عند األطراف الغطاء يجب وضع .2
الثاني غير مطوي الى الداخل مع الجانبين بطريقة متساوية على األطراف و يجب أن تكون  الغطاءيجب وضع  .3

 الثاني مطوية بدقة الغطاء  أطراف
 يجب إدخال اللحاف بالصورة الصحيحة في غطاء اللحاف. .4
 الثاني.الغطاء  يجب وضع اللحاف بصورة متساوية عند األطراف وطيّه من أعلى السرير مع .5
ادات بالصورة المالئمة في أغطيتها ويجب أن تكون األغطية المزينة بالتصاميم ظاهرة فوق يجب إدخال الوس .6

 .مع حامي الوسادات األغطية الخالية منها
 يجب على المشتركين احضار مناشفهم الخاّصة لقسم التّزيين بالمناشف. .7
 الحيوانات .موضوعبه: ى جميع المشتركين التقيّد لع الذي العام لهذا الديكور موضوع .8
 .بالموضوع مرتبطة السرير ينةز تكون أن يجب .9

 ة و غيرها.االصطناعييمكن للمتنافسين استخدام ادوات للزينة الى جانب استخدام المناشف مثل األزهار  .10
يجب على المشتركين احضار اغراضهم التزيينيّة الخاّصة بهم و الّتي يجب أن تكون متطابقة مع قواعد المسابقة  .11

 للنّظافة.
 ال يُسمح بالركض في أنحاء المكان. .12

 
 :قواعد للّنظافة

 على األغطية بقع أو وصمة ينةالز العناصر تبقى ال أن يجب  
 رائحة لها يكون أن ينبغي ال ينةالز 
 السرير أغطية على ضرر أي تسبب أال ويجب ثقيلة المستخدمة العناصر تكون ال أن يجب 

 

 



 
 معايير التحكيم:

ويتوقّف ما  . ويبدأ التوقيت في المسابقة عندما يشير الحّكام إلى ذلكالسرعة والدقّة والمهارةتعتمد مسابقة ترتيب األسّرة على 
ترتيب الأن ينتهي المشارك من ترتيب السرير. وتشمل معايير التحكيم األساسيّة في هذه المسابقة على الوقت المستغرق في 

 والمظهر اإلجمالي للسرير. موضوع الّزينة عرض ,عمل جودة ال ,سرير للتقان اإلو

 
 يتضّمن الجدول التالي معايير التحكيم المعتمدة في هذه المسابقة:

 

 نقطة 60   التقنية   

 حاف والوسادةلالطريقة التي يتم بها تعيين الزوايا ، ال

 نقطة   15زينة الّسرير                              

 نقاط 10    الزوايا/  الغطاء التاني/ الغطاء األول

 نقاط 10                                     حافلال

  نقاط 10                         أغطية الوسادات 

 نقاط 10المظهر العام للسرير                     

 نقاط   5                              السرير عداء

 

  :نقطة 30التوقيت 
   

 للحصول على العالمة كاملة يقةدق 15أقل من  التوقيتيجب أن يكون 

 

 دقائق 7ترتيب الّسرير: 
 نقطة 15دقائق          7أقل من 

 نقاط 10دقائق       10و  7بين 

 الوقت عدّاد و سيتّم توقيف نقطة 0       دقائق 10أكثر من 

 

 دقائق 8تزيين الّسرير بالمناشف: 

 نقطة 15  دقائق        8أقل من 

 نقاط 10دقائق       10و  8بين 

 نقطة و سيتّم توقيف عدّاد الوقت 0دقائق        10أكثر من 

 

              نقاط 10االنطباع العام 

 
. باالضافة بجب أن يتمتع بروح الدعابة، البالغة و ان يمتلك الذاتبضبط  و ، بالمعرفةأخالق حميدةب يتميزعلى المشترك أن 

 لغوية.مهارات 
الزي المهني و عدم ارتداء المجوهرات، االستمالة، العطور باعتدال، عدم استعمال المكياج بطريقة و الترتيب:  النظافة

 مفرطة. على النساءالمحافظة على شعر أنيق بينما على الرجال الحالقة.  
 

:يلي لما وفقًا لجوائز ا نظام يطبق  

 ةطنق 69 - 60 تقدير شهادة
 ةنقط 79 - 70 تقدير شهادة و برونزية ميدالية
 ةنقط 89 - 80 تقدير شهادة و فضية ميدالية
 ةنقط 100 - 90 تقدير شهادة و ذهبية ميدالية

 


