
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie kwalifikacji:  T.07

Numer zadania:  01

Kod arkusza: T.07-01-14.08

Lp. Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Program wycieczki objazdowej  uwzględnia:

R.1.1 zakwaterowanie w Białce Tatrzańskiej (pierwszy nocleg) oraz w Laskowej (drugi nocleg) 

R.1.2
zwiedzanie pięciu gospodarstw agroturystycznych w Bukowinie Tatrzańskiej, Białce Tatrzańskiej, 

Nowym Sączu, Laskowej, Łężkowicach

R.1.3 zwiedzanie zamku w Czorsztynie 

R.1.4 zwiedzanie, wycieczkę pieszą po Pienińskim Parku Narodowym 

R.1.5
integrację grupy (różne formy, przynajmniej dwa razy np. udział w biesiadzie, zajęcia sportowe, 

wspólny spacer) 

R.1.6 zaplanowany czas przejazdu autokarem średnio 50 km/godz. ( Kraków – Bukowina Tatrzańska 104 km, 

ok. 2 h; Krościenko – Nowy Sącz 45 km, ok. 1 h oraz Laskowa – Łężkowice 40 km, ok. 50 – 60 min.)

R.1.7 pełne wyżywienie od obiadu 12.10.2014 r. do obiadu 14.10.2014 r.

R.1.8 biesiadę w godzinach wieczornych w Białce Tatrzańskiej w dn. 12.10.2014 r. 

R.1.9
czas przewidziany na posiłki wynosi minimum 30 min. śniadanie, minimum 45 min. obiad, min. 45 

min. kolacja 

R.2 Rezultat 2: Kalkulacja kosztów wycieczki uwzględnia :

R.2.1 koszt pilota wycieczek 3 dni x 220 zł = 660 zł 

R.2.2
koszt kolacji w Białce Tatrzańskiej (42 os. x 12 zł = 504 zł, pilot i kierowca gratis) i śniadania (42 os. x 7 

zł = 294 zł, pilot i kierowca gratis) 

R.2.3
koszt kolacji w Laskowej (42 os. x 12 zł = 504 zł, pilot i kierowca gratis) i śniadania (42 os. x 9 zł = 378 

zł, pilot i kierowca gratis)

R.2.4
koszt transportu (uwzględnia cenę 4,5 zł/1 km  pomnożoną przez liczbę kilometrów wynikającą z 

programu  = minimum 301 km x 4,50 zł = 1354,50 zł)

R.2.5 ceny biletów wstępu do zamku Czorsztyn (40 biletów ulgowych i 2 normalne =  110 zł)

R.2.6 koszty ubezpieczenia ( 43 osoby x 3 zł x 3 dni = 387 zł)

R.2.7 sumę całkowitych kosztów świadczeń

R.2.8 marżę biura ( 8% obliczonej sumy całkowitych kosztów)

R.2.9 podatek VAT (23 % od ustalonej marży)

R.2.10 ogółem kalkulowaną cenę imprezy dla grupy oraz koszt jednostkowy nieprzekraczający 330 zł 

R.3 Rezultat 3. Zamówienie usługi przewodnika turystycznego uwzględnia:

R.3.1 dane zamawiającego: Biuro Podróży Wojaże , ul. Agatowa 8, 30-798 Kraków,

R.3.2
usługodawcę: PTTK Czorsztyn; ul. Sobieskiego 2; 34-436 Czorsztyn lub przewodnik beskidzki –  Maciej 

Makad

R.3.3 miejsce i datę sporządzenia zamówienia: Kraków 

R.3.4 termin zamówienia przewodnika: 12 lub 13 lub 14.10.2014 r.

R.3.5
trasę wycieczki np. Pieniński Park Narodowy, wejście na Sokolicę, wejście na Trzy Korony, okolice 

Krościenka
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