
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.07

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.07-01-16.05

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1: Program imprezy pobytowej uwzgl ędnia:

R.1.1 termin: 30.08-2.09.2016 r. oraz miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne Szeligi, Redyki

R.1.2
dnia 30.08: przyjazd ok. godz. 13.00, obiad ok. godz. 14.00, kolację ok. godz. 20.00, 
ognisko od godz. 21.00

R.1.3
dnia 30.08: po obiedzie (lub po godz.14.00) wędkowanie, 4 godz., płoć, okoń, 
z pomostu, jezioro Siniec

R.1.4
dnia 31.08: śniadanie ok. godz. 8.30, obiad ok. godz.14.00, kolację ok. godz. 20.00, kąpiel w 
bani  od godz. 21.00, 1 godz.

R.1.5
dnia 31.08: grzybobranie od godz. 9.30, 4 godz., po obiedzie (lub po godz. 14.00) 
wędkowanie 4 godz., sandacz, lin, z łodzi bez silnika, jezioro Platyny

R.1.6
dnia 1.09: śniadanie ok.godz.8;30, obiad ok. godz. 14.00, kolację ok. godz. 20.00, 
wycieczkę rowerową po śniadaniu (lub po godz. 8.30) 4 godz.

R.1.7
dnia 1.09: wędkowanie przed śniadaniem (lub do godz.8.30), 3 godz., szczupak, leszcz, 
z brzegu, jezioro Platyny

R.1.8 dnia 2.09: śniadanie ok. godz. 8.30, wyrejestrowanie (lub wyjazd) o ok.godz. 9.30

R.1.9
dnia 2.09: wędkowanie przed śniadaniem (lub do godz. 8.30) 3 godz., amur, tołpyga, z łodzi 
bez silnika, jezioro Skok

R.1.10 czas do dyspozycji turystów  - minimum jeden raz w trakcie pobytu
R.2 Rezultat 2: Arkusz kalkulacyjny imprezy pobytowej u wzgl ędnia:

R.2.1 termin: 30.08-2.09.2016 r., liczbę osób płacących: 4
R.2.2 koszt noclegów: 1500,00 
R.2.3 koszt wyżywienia: 564,00 (lub obiady 264,00 + kolacje 300,00)

R.2.4
koszty dodatkowe: zezwolenia na połów 30.08 - 280,00; 31.08 - 280,00; 1.09 - 280,00; 2.09 - 
240,00)

R.2.5 koszty dodatkowe: ognisko 100,00; kąpiel w bani 40,00; wypożyczenie rowerów 80,00
R.2.6 obliczoną sumę wszystkich kosztów: 3 364,00
R.2.7 obliczoną wartość marży: 672,80 (lub 20% z obliczonej sumy wszystkich kosztów)
R.2.8 obliczoną kwotę podatku VAT: 154,74 (lub 23% z obliczonej wartości marży)

R.2.9
obliczoną kwotę kosztów całkowitych 4191,54 (lub suma obliczonych wszystkich kosztów, 
marży i podatku VAT)

R.2.10
obliczony koszt jednostkowy: 1047,89 (lub obliczone koszty całkowite z marżą i podatkiem 
VAT podzielone przez 4)

R.3 Rezultat 3: Potwierdzenie zamówienia uwzgl ędnia:
R.3.1 termin pobytu: 30.08-2.09.2016 r., liczbę osób: 4
R.3.2 nazwę i adres gospodarstwa: Gospodarstwo Agroturystyczne Szeligi, 22-120 Redyki

R.3.3
dane gości (imię, nazwisko, nr paszportu): David Platt - C888TJ1K3, Andreas Brehme - 
C333TJ1K5, Peter Beardsley - D444TJ1K8, Joachim Kutz - E777TJ1K1

R.3.4 liczbę noclegów: 3, liczbę i rodzaj pokoi: 2 pokoje 2-osobowe

R.3.5
rodzaj posiłku, datę, godzinę: śniadania 31.08, 1.09, 2.09, godz. 8.30; obiady 30.08, 31.08, 
1.09, godz.14.00; kolacje 30.08, 31.08,1.09, godz. 20.00

R.3.6 usługi dodatkowe: ognisko, kąpiel w bani, wycieczka rowerowa (lub wypożyczenie rowerów) 

R.3.7 łączną cenę imprezy: od 4191,00 do 4192,00 i słownie 

R.4 Rezultat 4: Polecenie przelewu - zezwolenie na połó w ryb uwzgl ędnia:
R.4.1 nazwę odbiorcy: Gospodarstwo Rybackie Redyki
R.4.2 adres odbiorcy: Antosin 7, 22-120 Redyki
R.4.3 numer rachunku odbiorcy: 09 8169 0006 0010 5398 2000 0010
R.4.4 numer rachunku zleceniodawcy: 26 1020 1445 0000 111155570461
R.4.5 nazwę zleceniodawcy: Fishing Tour
R.4.6 adres zleceniodawcy: 80-003 Gdańsk, ul. Niegowska 2B

R.4.7
w tytule właty: nazwę jeziora Skok z datą połowu - 02.09.2016 r. oraz nazwiska wszystkich 
osób łowiących
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