
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich 

Oznaczenie 
kwalifikacji: HGT.09

Numer zadania: 01

Kod arkusza: HGT.09-01-22.06-SG
Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1: Kalkulacja ceny imprezy turystycznej

uwzględnia:
R.1.1 przejazd autokarem wartość w zł: 1 155,00
R.1.2 opiekę pilota wycieczek wartość w zł: 1 050,00
R.1.3 ubezpieczenie NNW wartość w zł: 96,00
R.1.4 nocleg wartość w zł: 2 720,00
R.1.5 śniadanie wartość w zł: 340,00, obiad wartość w zł: 680,00, kolacja wartość w zł: 510,00
R.1.6 zajęcia warsztatowe wartość w zł: 375,00

R.1.7
zwiedzanie 4 gospodarstw wartość w zł: Pszczele uroczysko 255,00, Propolis 225,00, 
Trutowisko 90,00, Miodu plaster 345,00

R.1.8 razem koszty w zł: 7 841,00
R.1.9 zakładana marża bez podatku VAT w zł: 784,10
R.1.10 zakładany podatek VAT w zł: 180,34

R.2 Rezultat 2: Oferta imprezy turystycznej z elementam i programu
uwzględnia:

R.2.1 region: Ponidzie lub świętokrzyski i termin: 15-17.07.2022
R.2.2 liczbę uczestników: 15 

R.2.3
zakwaterowanie: Gospodarstwo Pszczelarskie Propolis w Pi ńczowie , pokoje 2 i 3 
osobowe .

R.2.4
wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje  lub pełne  lub trzy posiłki dziennie oraz 
wskazuje pierwsze i ostatnie świadczenie: od kolacji do obiadu

R.2.5 transport: 30-osobowy autokar z klimatyzacj ą lub o podwy ższonym standardzie
R.2.6 ubezpieczenie: rodzaj NNW; suma ubezpieczenia w zł: 10 000,00

R.2.7

świadczenia (minimum 3 spośród) : przejazd autokarem; opiek ę pilota wycieczek, 
ubezpieczenie, noclegi lub zakwaterowanie; wy żywienie lub 3 posiłki dziennie lub 
śniadania, obiady, kolacje;  zajęcia warsztatowe lub warsztaty; zwiedzanie 
gospodarstw agroturystycznych, wykład

R.2.8
w elementach programu Gospodarstwa Agroturystycznego Pszczele uroczysko : 
zwiedzanie pasieki i skansenu 

R.2.9
w elementach programu Gospodarstwa Agroturystycznego Trutowisko: zwiedzanie 
pasieki i masa ż ciepłym miodem lub peeling miodowy lub kąpiel w mleczku pszczelim 
lub miodowa sauna

R.2.10
w elementach programu Gospodarstwa Agroturystycznego Miodu Plaster :  warsztaty 
Kosmetyki z miodu lub wykład Zdrowie płyn ące z ula

R.3 Rezultat 3: Umowa zlecenia z pilotem wycieczek
uwzględnia:

R.3.1
datę zawarcia umowy: 10.07.2022. i miejsce zawarcia umowy: Kielce  lub Biuro Turystyki 
NATURA TRAVEL, NIP 508 690 45 64

R.3.2 dane Zleceniodawcy: Biuro Turystyki NATURA TRAVEL, ul. Świętokrzyska 25, Kielce

R.3.3
nazwę rejestru dla Zleceniodawcy: Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i 
Przedsi ębiorców Ułatwiaj ących Nabywanie Powi ązanych Usług Turystycznych

R.3.4
dane Zleceniobiorcy: Krzysztof Zagórski,  zam. w 28-100 Busko Zdrój, ul.  Jasna 15B, 
CNC240819

R.3.5
czynności objęte umową: pilota ż wycieczki/imprezy/wyjazdu lub usługi pilota 
wycieczek lub opieka nad grup ą

R.3.6 termin wykonania czynności objętych umową: 15-17.07.2022
R.3.7 kwotę wynagrodzenia dla pilota wycieczek w zł: 1 050,00
R.3.8 termin wypłaty wynagrodzenia: do 10.08.2022
R.3.9 liczbę jednobrzmiących egzemplarzy umowy zlecenia: 2 
R.3.10 podpis Zleceniodawcy: Strzępek  oraz podpis Zleceniobiorcy: Zagórski

R.4 Rezultat 4: Regulamin zwiedzania pasieki
uwzględnia informację o:

R.4.1 wielkości grupy: do 20 osób  lub maksymalnie  20 osób

R.4.2
osobach, które nie mogą brać udziału w zwiedzaniu pasieki: osoby uczulone na jad 
pszczeli lub z alergi ą na jad pszczeli
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R.4.3
zalecanym ubiorze (minimum 2 spośród) : długie spodnie, koszule z długim r ękawem lub 
bluzki z długim r ękawem, zakryte obuwie, kapelusz pszczelarski lub ochronne 
nakrycie głowy lub nakrycie chroni ące przed pszczołami  

R.4.4
zasadach dotyczących wykonywania zdjęć: zdjęcia na u żytek własny lub za zgod ą 
właściciela pasieki w celach komercyjnych

R.4.5 używaniu telefonów komórkowych: wyciszone lub wyłączone

R.4.6
postępowaniu w przypadku użądlenia przez pszczoły: zgłosi ć lub poinformowa ć 
przewodnika lub osob ę oprowadzaj ącą lub pilota

R.4.7
zabronionych zachowaniach (minimum 3 spośród): odwiedzanie pasieki bez 
przewodnika , niszczenie  lub zrywanie kwiatów , wprowadzanie psów, wykonywanie 
gwałtownych ruchów, zabijanie pszczół, wkładanie r ąk do ula

R.5 Rezultat 5: Wybór zestawów potraw stosowanych w die cie bezglutenowej

uwzględnia:

R.5.1
zestawy śniadaniowe: chleb gryczany, szynka z kurczaka gotowanego, twaróg chudy ,
sałata zielona, pomidor, rzodkiewka, szczypiorek, h erbata, kawa parzona

R.5.2
zestawy śniadaniowe: bułka kukurydziana, masło, d żem truskawkowy, miód, herbata z
cytryn ą

R.5.3
zestawy obiadowe: barszcz czerwony zabielany z jajkiem, kotlety z kaszy grycz anej i
twarogu z sosem czosnkowym, woda z cytryn ą i miętą

R.5.4
zestawy obiadowe: zupa pomidorowa z ry żem, makaron sojowy z warzywami i 
kurczakiem, koktajl truskawkowy

R.5.5 zestawy kolacyjne: naleśniki gryczane ze szpinakiem i serem feta, herbata

R.5.6
zestawy kolacyjne: bułeczki kukurydziane, pasta z twarogu i tu ńczyka, pomidor, 
herbata

R.5.7 wyłącznie zestawy bezglutenowe na śniadania, obiady i kolacje
R.6 Rezultat 6: Faktura – procedura mar ży dla biur podró ży

zawiera:

R.6.1
dane sprzedawcy: Biuro Turystyki NATURA TRAVEL, ul. Świętokrzyska 25, 25-003 
Kielce, NIP 508 690 45 64

R.6.2
dane nabywcy: Stowarzyszenie Miło śników Pszczelarstwa, ul. Wrzosowa 17/8
35-005 Rzeszów, NIP 604 238 35 89

R.6.3 sposób zapłaty: przelew lub przelew bankowy
R.6.4 nazwę banku: GO MONEY Bank ; numer konta: 58 8064 2587 4455 0000 1256 2356
R.6.5 w nazwie usługi: study tour na Ponidzie  lub wycieczka na Ponidzie
R.6.6 termin w nazwie usługi: 15-17.07.2022
R.6.7 liczbę: 15 lub 1
R.6.8 wartość usługi brutto w zł: 8 820,00

R.6.9
zapłacono zaliczkę: 2 646,00 lub prawidłowo obliczone 30% od kwoty z pozycji wartość 
usługi brutto

R.6.10
pozostało do zapłaty: 6 174,00 lub prawidłowo obliczona różnica wartości brutto i kwoty 
zapłaconej zaliczki
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