
  SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA  MALI LOŠINJ                                              HOTEL AURORA                                                                              WORLD SKILLS CROATIA - ASOO 

Međužupanijsko natjecanje u turističkim disciplinama - Regija 3 

22. veljače 2019. (vrijeme natjecanja za 7 natjecatelja)  

(staviti sat i kalendar na vidno mjesto) 

 

 Početak natjecanja u   10:30 sati      

POSLOVANJE TURISTIČKE AGENCIJE 
MODUL 

Potreba za 
pristupom 

internetu/WIFI  

Trajanje po  
natjecatelju 

Ukupno trajanje za  
sve natjecatelje 

 Informatička učionica - prostor s računalima 
  10:30 - 11:30 

M1 Odgovaranje na individualni upit elektronskom poštom – strani jezik treba WiFi 30 min  

60 min 

 M6 Rješavanje žalbe pisanim putem – hrvatski jezik  treba WiFi 30 min 

Prostor za natjecanje 
 11:35 – 12:15 M2 

Ponuda za grupu – hrvatski jezik 

a) telefonski poziv 
ne treba WiFi 

5 min/ 

natjecatelj 

40 min* 

(uključeno vrijeme 

izmjene učenika)  

Informatička učionica - prostor s računalima 
  12:15 - 13:10 M2 

b) izračun cijene - kalkulacija ne treba WiFi 40 min** 
55 min 

 c) kreiranje ponude ne treba WiFi 15 min** 

Informatička učionica - prostor s računalima 
  13:10 - 13:30 

M3 
Priprema prezentacije ponude i prezentiranje grupi – strani jezik 

a) priprema prezentacije 
treba WiFi 20 min 

 

20 min 

 
 

 

        

  

  Prostor za natjecanje -  
                             13:30 - 14:40 

M3 b) izlaganje ne treba WiFi 
10 min/ 

natjecatelj 
70 min 

14:40  - 16:25 M4 Rad s klijentom i prodaja aranžmana u putničkoj agenciji – hrvatski j ne treba WiFi 
15 min/ 

natjecatelj 
105 min* 

Prostora za natjecanje  
                            14:55 - 16:40 

M5 Popunjavanje putne dokumentacije ne treba WiFi 
15 min/ 

natjecatelj 
105 min* 

                              * dok učenik riješi modul M4, odmah kreće s modulom M5 a u to vrijeme sljedeći natjecatelj rješava modul M4 

 
 
 
 
 



 
22. veljače 2019. (vrijeme natjecanja za 6 natjecatelja)  

(staviti sat i kalendar na vidno mjesto) 

 

       

 Početak natjecanja u 10:30 sati 

POSLOVANJE RECEPCIJE HOTELA 
MODUL 

Potreba za pristupom 
internetu/WIFI  

Trajanje po  
natjecatelju 

Ukupno trajanje za  
sve natjecatelje 

Front office - desk 
Prostor za natjecanje 

10:30 -12:00 
M 1  Telefonski poziv - svi natjecatelji u izolaciji ne treba WiFi 

5-7 min/ 

natjecatelj 

 1 h 30  minuta 

 (uključeno vrijeme 

izmjene učenika 

 

 

 
 
 

M2 
 Prijam gosta na stranom jeziku - check in,  a vrijeme ukljkučuje i 

popunjavanje dokumentacije 
Ima Wi Fi 

5-7 min/ 

natjecatelj 

Front office - desk 
Prostor za natjecanje 

12:00  - 13:00 
M3 Pomoć gostu tijekom boravka u hotelu Nema WiFI 

3-5 min/ 

/natjecetelj 

 1 h 

(uključeno vrijeme 

izmjene učenika) 
 

Front office - desk 
Prostor za natjecanje 

13:00 - 14:00 

 
M 4 

 
Naplata računa i poslovi pri odlasku     

 ** izrada računa (popunjavanje dokumentacije) 

Nema  WiFi 7 min/natjecatelj 

+ 10 min/izrada 

računa 
               1 h   

 M 5  Neočekivana situacija Nema WiFi 

Back office 
Informatička učionica - prostor s 

računalima 
14:00 - 15:35 

M 6 
 

a) Odgovaranje na individualni upit elektronskom poštom – strani jezik 

b) odgovaranje na upit skupine elektronskom poštom - strani jezik 
nema WiFi 

25 min 

30 min  1 h 35 min 

M 7 Rješavanje žalbe pisanim putem – hrvatski jezik Nema WiFi 30 min 

M 8 Izračuni (potreban kalkulator i papir) Nema WiFi 10 min  

 

*M2 - odmah po obavljenom check inu, na  stranom jeziku, gost se vraća i na hrvatskom jeziku izlaže svoju situaciju, nakon čega je natjecatelj gotov 

i može na ručak, a kad su svi natjecatelji prošli te module ponovno se vraćaju u sobu za izolaciju i nastavljaju module 4 i 5 pojedinačno 

 

**  razgovor check out se obavlja s gostom na FO, a  s razgovorom na odlasku povezana je i neočekivana situacija pa kad se odrade moduli, 

natjecatelj sjedne na pripremljeno mjesto i ima 10 minuta vremena izraditi hotelski račun gosta i ev. popuniti drugu dokumentaciju 

 

 

 

 

 


