
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.07

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.07-01-16.08

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1: Szczegółowy program wycieczki szkole niowej 
uwzględnia:

R.1.1 zakwaterowanie w Białce Tatrzańskiej (pierwszy nocleg) oraz w Laskowej (drugi nocleg) 
R.1.2 pełne wyżywienie od obiadu 13.10.2016 r. do obiadu 15.10.2016 r.

R.1.3
zwiedzanie czterech gospodarstw agroturystycznych: w Gliczarowie Górnym, w Białce 
Tatrzańskiej, w Czorsztynie, w Laskowej

R.1.4 uczestnictwo: w warsztatach edukacyjnych dotyczących hodowli owiec, zajęciach hipoterapii, w 
warsztatach kulinarnych

R.1.5 wycieczkę (zwiedzanie) zamku w Czorsztynie i Pienińskiego Parku Narodowego 
R.1.6 biesiadę w godzinach wieczornych w Białce Tatrzańskiej w dniu 13.10.2016 r. 

R.1.7
czas na integrację grupy (np. udział w biesiadzie, wspólnych zajęciach) lub sprawy organizacyjne 

R.1.8
czas przejazdu autokarem średnio 50 km/godz. (Kraków – Gliczarów Górny 110 km, ok. 2-2,5 
godz.; Białka Tatrzańska – Czorsztyn 35 km, ok. 30-60 min. oraz Laskowa – Kraków 83 km, ok. 
1,5 -2 godz.)

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

R.2 Rezultat 2: Arkusz kalkulacyjny kosztów wycieczki
uwzględnia:

R.2.1 koszt usług noclegowych w zł: 1 100,00

R.2.2 koszt usług gastronomicznych w zł: 1 444,00 

R.2.3
koszt usług transportowych w zł: 1 400,00 (318 km + 10 % tj. 32 km = 350 km x 4 zł) lub 1399,20 
zł (318 km + 31,8 km = 349,80 km x 4 zł)

R.2.4
koszty uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych U Madery w zł: 152,00, zajęcia hipoterapii 
190,00, warsztaty kulinarne 152,00

R.2.5 koszt pilota wycieczek w zł: 660,00

R.2.6
bilety wstępu  w zł: zamek w Czorsztynie ulgowe 42,50, normalne 10,00 

R.2.7 suma kosztów w zł: 5 630,50 
R.2.8 marża biura podróży w zł: 394,14 lub obliczona marża 7% z obliczonej sumy kosztów
R.2.9 podatek VAT w zł: 90,65 lub obliczona kwota podatku VAT 23% z obliczonej wartości marży

R.2.10
koszt całkowity imprezy dla grupy w zł: 6 115,29 (lub suma obliczonych wszystkich kosztów, 
marży i podatku VAT)

R.3 Rezultat 3: Zamówienie usług przewodnika turystyczn ego 
uwzględnia:

R.3.1 usługodawcę: PTTK Czorsztyn; ul. Sobieskiego 2; 34-436 Czorsztyn 
R.3.2 rodzaj imprezy turystycznej: wycieczka szkoleniowa/autokarowa/dla studentów
R.3.3 termin świadczenia uslugi przewodnickiej (data, godziny): 14.10.2016 r., godz. 10.00 – 14.00

R.3.4 czas trwania usługi przewodnickiej: 4 godziny
R.3.5 zwiedzane miejsca: zamek w Czorsztynie i Pieniński Park Narodowy
R.3.6 liczbę osób: 19 lub 20 lub 17 studentów + 2 opiekunów + 1 pilot
R.3.7 charakter grupy: studenci
R.3.8 spotkanie z przewodnikiem: 14.10.2016 r. godz. 10.00 – parking przy zamku w Czorsztynie
R.3.9 środek transportu do dyspozycji grupy: autokar
R.3.10 podpis zamawiającego: Jan Naniecki

R.4 Rezultat 4: Faktura procedura mar ży dla biur podró ży za organizacj ę wycieczki
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uwzględnia:

R.4.1 sprzedawcę: Biuro Podróży Globtroter; ul. Krzywa 12; 31-149 Kraków

R.4.2 nabywcę: Uniwersytet  Rolniczy; al. 29 Listopada 46; 31–425 Kraków

R.4.3 sposób zapłaty: przelew 
R.4.4 numer konta biura podróży: 35 6666 3322 6611 0000 0002 7744

R.4.5
w nazwie: organizacja wycieczki szkoleniowej po Małopolsce w terminie 13-15.10.2016 r. lub 
wycieczka szkoleniowa, Małopolska/wymienione miejscowości, 13-15.10.2016 r.

R.4.6
jednostkę miary: osoba, liczba 17, cena jednostkowa 360,00 zł lub jednostkę miary: 
sztuka/usługa, liczba 1, cena jednostkowa 6115,29 zł  lub wynikająca z obliczonego kosztu 
całkowitego imprezy dla grupy

R.4.7
wartość brutto 6 115,29 zł lub wartość  wynikająca z obliczonego kosztu całkowitego imprezy dla 
grupy

R.4.8 słownie: sześć tysięcy sto piętnaście złotych 29/100 lub kwota stanowiąca wartość brutto 
R.4.9 do zapłaty: 6 115,29 zł lub kwota stanowiąca wartość brutto
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