
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Oznaczenie kwalifikacji:T.07
Numer zadania: '01
Kod arkusza: T.07-01-14.05

Dopuszcza się użycie innych sformułowań pod warunkiem ich poprawności merytorycznej

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Program wycieczki do Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i okolic  uwzględnia:

R.1.1 zwiedzanie Jeleniej Góry
R.1.2 zwiedzanie Leśnej Huty w Szklarskiej Porębie
R.1.3 wizytę w Chacie Walońskiej w Szklarskiej Porębie
R.1.4 spacer do Wodospadu Szklarki
R.1.5 wycieczka odbędzie się między godz. 8:30 a 16:00

R.2 Rezultat 2: Program wycieczki do Karpacza i okolic uwzględnia :

R.2.1 zwiedzanie Pałacu w Wojanowie
R.2.2 zwiedzanie parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach
R.2.3 wizytę w Western City w miejscowości Ścięgny
R.2.4 zwiedzanie Muzeum Zabawek w Karpaczu
R.2.5 wycieczka odbędzie się między godz. 8:30 a 16:00

R.3
Rezultat 3. Kalkulacja kosztów wycieczek uwzględnia: I Wariant -organizacja obu wycieczek w dni robocze/ 
II Wariant - 1 wycieczka w dzień roboczy i 2 wycieczka - weekend/ III Wariant - obie wycieczki weekendowe

R.3.1
 wynajem samochodu VITO podczas obu wycieczek  lub usługę transportową /wynajem samochodu 
koszt 500,00 zł / 625,00 zł/ 750,00 zł

R.3.2 przewodnika sudeckiego podczas obu wycieczek lub koszt przewodnika 460,00 zł
R.3.3  wstęp w Szklarskiej Porębie: do Leśnej Huty/ 38,00 z i do Chaty Walońskiej/ 50,00 zł 

R.3.4
 wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego w trakcie wycieczki do Wodospadu Szklarki / lub koszt 
biletów wstępu 20,00 zł

R.3.5
wstęp do Parku Miniatur (w Kowarach)/  lub koszt biletów 88,00 zł i wstęp do  Western City (w 
miejscowości Ścięgny) /  lub koszt biletów 56,00 zł

R.3.6
wstęp do Pałacu /  parku w Wojanowie/ lub koszt biletów 80,00 zł   i wstęp  do Muzeum Zabawek w 
Karpaczu / lub koszt biletów 50,00 zł  

R.3.7 sumę kosztów bezpośrednich dla grupy (2 rodziny) 1342,00 zł/ 1467,00 zł/ 1592,00 zł
R.3.8  marżę  300,00 zł
R.3.9 podatek VAT od marży (23 % od marży)  69,00 zł
R.3.10 obliczoną sumę kosztów z marżą i podatkiem VAT
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