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3 Aeg ja koht: 02.02.2023 kl 9.00 Teko võimla,
B312, B III korrus WC ja vannituba
Korraldaja: Teko majutusvaldkond, Triin Henn
Osavõtjad: Teko majutamise valdkonna õpilased
Žürii: kutseõpetajad ja valdkonna spetsialistid
Võistluste tingimused ja läbiviimine: võistlus toimub 
paaridena. Võistluspaarilise valib õppija enne võistlusele 
registreerimist. Osavõtjad võistlevad korrektses hotelli-
teenindaja riietuses ning peavad kinni isikliku hügieeni 
nõuetest. Kõik võistluseks vajalik on tagatud korraldajate 
poolt. Võistluse algus kell 9.00 ja toimub vastavalt eelnevalt 
kokkulepitud ajagraafikule.
Autasustatakse kolme paremat osalejat. 
Žüriil on õigus välja  anda eripreemiaid. Häid tulemusi 
näidanud õpilastel on võimalik esindada kooli nii vabariiklikel 
kui rahvusvahelistel võistlustel. 

MAJAPIDAMISÜLESANDED
Hotelli numbritoas voodi korrastamine (2 TWIN voodit), 30 punkti, aeg 10 minutit
Voodist pesu eemaldamine, uue panek, kasutades ergonoomilisi töövõtteid. Voodi on üles 
tehtud vastavalt Teko Hotelli standarditele. Võistluspaar sooritab ülesannet samal ajal, kumbki 
oma voodi juures.

Klaaspinna puhastamine, 10 punkti, aeg 5 minutit
Hotelli numbritoas klaaspinna puhastamine, millel on minimaalselt kolm erinevat mustust 
Tolmuvõtmine tolmuimejaga 
Numbritoas vaipkattega pinna puhastamine tolmuimejaga, kasutades ergonoomilisi 
töövõtteid.

Käterätikute voltimine, 20 punkti, aeg 10 min 
Voltida rätikutest kaks identset voodikaunistust korrastatud voodile.
Võistlejatel on 2 suurt (max mõõt 200×100 cm) ja 2 väiksemat (min 50×60 cm) rätikut.
Lisaks võib kompositsioonide tegemisel kasutada abivahendeid (nt kummid, kunstsilmad 
vms), mis on võistlejal endal kaasas. Rätikutest kompositsiooni tegemisel tuleb silmas pidada, 
et rätikud peavad olema külalise jaoks kasutatavad,  st kompositsioon on raskusteta lahti 
võetav. 
Võistluspaar voldib rätikuid samal ajal - mõlemal võistlejal on vaja teha teise võistlejaga identne 
kompositsioon.

WC ja vannitoa koristamine, 30 punkti, aeg 25 min
Võistlejapaari ülesandeks on pesta vannituba: dušinurk (dušilift, segisti, dušiuksed), valamu, 
vannitoa põrand ja wc-pott, järgides ergonoomilisi töövõtteid ja Teko Hotelli koristusstandardit.
Ülesanne sooritatakse paarina koos, samal ajal.

Meeskonnatöö, 5 punkti
suhtlemine omavahel, ülesanded on jaotatud võrdselt, koostöö, üksteise abistamine

Teenindaja välimus ja hügieen, 5 punkti
• töövorm on sobiv majapidamisülesannete täitmiseks
• töövorm on korrektne, puhas ja hästi hooldatud 
• jalanõud on sobivad ja hooldatud 
• puudub liigne meik, parfüüm, ehted  
• kõrgetasemeline isiklik hügieen, hästi hooldatud juuksed, käed, küüned
• hea hoiak, rüht


