
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Oznaczenie 
kwalifikacji: T.07                                                                                                                                
zadania: 1
Kod arkusza: T.07-01-15.05                                                                                                               

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne stwierdzenia poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1.  Oferta pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym PELCÓWKA wraz z wycieczką zawiera:

R.1.1 uzupełniona oferta dla: Federacja Agroturystyczna NATURE/Nature z Deols/Francji (dopuszczalne nazwy w języku obcym)

R.1.2 podany termin: od 4 do 6.07.2015 r., rodzaj imprezy: pobyt szkoleniowy/edukacyjny lub delegacja/wizyta 

R.1.3 uzupełnione noclegi:  1 apartament (APT) - cena jednostkowa 100 zł/os., 1 pokój 2-osobowy (DBL) - cena jednostkowa 70 
zł/os., 1 pokój 1-osobowy (SGL) - cena jednostkowa 80 zł/os.

R.1.4 uzupełnione wyżywienie: śniadanie - cena jednostkowa 10 zł/os., obiad - 30 zł/os., kolacja - 15 zł/os.
R.1.5 wpisane wynajęcie sali konferencyjnej (lub Chaty Leszcza) na 2 godz.- cena jednostkowa 100 zł/godz.
R.1.6 wpisane ognisko z kapelą kaszubską/ z zespołem kaszubskim - cena jednostkowa 800 zł
R.1.7 wpisane wynajęcie przewodnika w języku francuskim - cena jednostkowa 300 zł/dzień
R.1.8 wpisane wynajęcie rowerów - cena jednostkowa 25 zł/szt./godz.
R.1.9 wpisane: wycieczka/zwiedzanie i kwoty: 41 zł/os. lub: 4 zł/os., 15 zł/os., 12 zł/os. i 10 zł/os.
R.2 Rezultat 2.  Program wycieczki krajoznawczej zawiera :

R.2.1 zapisane godziny od…. do……..
R.2.2 zapisany czas zwiedzania poszczególnych miejsc (minimum 2 godziny na każdy obiekt)
R.2.3 zapisany czas przejazdu wynika z odległości: Chmielno - Wdzysze Kiszewskie (od 40 do 60 min.), Wdzydze Kiszewskie - 

Szymbark (od 30 do 45 min.), Szymbark - Kartuzy (od 20 do 40 min.), Kartuzy - Chmielno (od 10 do 20 min.)

R.2.4 zapisane miejsca zwiedzania: Chmielno, Wdzydze Kiszewskie, Szymbark, Kartuzy 
(minimum 3 miejsca do wyboru)

R.2.5 zapisane krótkie notki dotyczące miejsc zwiedzania: 
Ceramika Kaszubska, Kaszubski Park Etnograficzny, Centrum Edukacji i Promocji Regionu, Muzeum Kaszubskie

R.3 Rezultat 3. Zamówienie przewodnika turystycznego zawiera:
R.3.1 zapisane dane zamawiającego: 

Gospodarstwo Agroturystyczne PELCÓWKA, Chmielno ul. Wichrowa 33, 83-333 Chmielno
R.3.2 zapisane dane do kogo skierowane zamówienie: 

Centrum Turystyki i Promocji "Kaszub" ul. Gdańska 8, 83-300 Kartuzy 
R.3.3 zapisane w treści: wynajęcie przewodnika w języku francuskim 
R.3.4 zapisana w treści trasa wycieczki: Chmielno-Wdzydze-Szymbark-Kartuzy-Chmielno
R.3.5 zapisany termin wycieczki: 5.07.2015 r.
R.3.6 określone miejsce i godzina spotkania z przewodnikiem
R.3.7 podpisane zamówienie: Jan Kowalski
R.4 Rezultat 4. Kalkulacja kosztów pobytu delegacji wraz z wycieczką zawiera: 

R.4.1 zapisane w nagłówku: rodzaj imprezy impreza studyjna/edukacyjna/ krajoznawcza/wizyta/delegacja - termin 4-6.07.2015 r.

R.4.2 zapisane w nagłówku:
zamawiający Pierre Petit lub Federacja Agroturystyczna NATURE, adres zamawiającego 2598 Deols, Marat 126, Francja  

R.4.3 obliczony koszt noclegu: 
apartament (APT) z łożem małżeńskim/ apartament (APT) "Rybak"  400,00 zł, pokój dwuosobowy (DBL) z pojedynczymi 
łóżkami 280,00 zł, pokój jednoosobowy (SGL) 160,00 zł

R.4.4 obliczony koszt wyżywienia: śniadania 100,00 zł, obiady 150,00 zł, kolacje 150,00 zł

R.4.5 obliczony koszt programu: 
ognisko z kapelą kaszubską/zespół kaszubski 800,00 zł, wynajęcie rowerów 125,00 zł, sala konferencyjna/Chata Leszcza 
200,00 zł

R.4.6 obliczony koszt wstępu :  
Chmielno/Muzeum Ceramiki - 20,00 zł/24,00 zł (5 osób+przewodnik grupy),
 Wdzydze Kiszewskie/Park Etnograficzny - 60,00 zł/72,00 zł (5 osób+przewodnik grupy),
Szymbark/ Centrum Edukacji i Promocji Regionu - 75,00 zł/90,00 zł (5 osób+przewodnik grupy)
Kartuzy/Muzeum Kaszubskie 50,00 zł/60,00 zł (5 osób+przewodnik grupy)  lub 
Muzeum Kaszubskie z przewodnikiem z muzeum 110,00 zł/120,00 zł z przewodnikiem z muzeum i przewodnikiem grupy;
przewodnik grupy 300,00 zł

R.4.7 w koszcie całkowitym podane sumy: noclegu 840,00 zł, wyżywienia 400,00 zł, programu 1630,00 zł/1671,00 zł (wstępy za 
przewodnika grupy) lub z przewodnikiem muzeum 1690,00 zł /1731 zł (wstępy za przewodnika grupy)

R.4.8 obliczony koszt razem: 2870,00 zł / 2911,00 zł lub z przewodnikiem muzeum 2930,00 zł/2961,00 zł (bez przewodnika 
grupy) / 2971,00 zł (z przewodnikiem grupy) 

R.4.9 Wpisane są jednostki (zł) i liczby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
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