
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.07

Numer zadania: '01

Kod arkusza: T.07-01-16.01

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1: Szczegółowy program pobytu 

R.1.1 wpisane dane organizatora: Biuro Turystyczne El-Travel

R.1.2 wpisane dane zamawiającego/gości: Janina i Adam Nowakowscy 

R.1.3 wpisany termin pobytu: od 01.07.2016 do 05.07.2016

R.1.4 wpisana ilość osób: 4 lub (2+2) lub Janina i Adam Nowakowscy oraz 3- i 9-letnie dzieci

R.1.5 wpisana nazwy imprezy: dowolna, ale związana z charakterem pobytu

R.1.6
program rozpoczyna się w dniu 01.07.2016 ok. godziny 14.00, a kończy 05.07.2016 po 
śniadaniu 

R.1.7
program uwzględnia w dn. 02.07 zwiedzanie Elbląga (zwiedzanie Bramy Targowej i Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego oraz rejs statkiem do Krynicy Morskiej i z powrotem 

R.1.8
program uwzględnia w dn. 04.07 zwiedzanie zamku w Malborku oraz pobyt w parku 
Dinozaurów 

R.1.9
program uwzględnia całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w 
dniu wyjazdu ( w czasie wycieczek całodniowych śniadanie + obiad w formie suchego 
prowiantu) 

R.1.10

program uwzględnia korzystanie z dowolnych atrakcji gospodarstwa: gra w mini golfa, 
boisko do badmintona, boisko do piłki nożnej, strzelnica pneumatyczna, ognisko, plac 
zabaw dla dzieci, spacer po okolicy z gospodarzem domu, udział w pracach 
pielęgnacyjnych zwierząt - wpisane co najmniej 3 atrakcje

R.2 Rezultat 2: Informacja o rzece przepływaj ącej przez Elbl ąg 

R.2.1
wpisana w miejsce wskazane w arkuszu nazwa rzeki przepływającej przez Elbląg: Elbląg lub 
opis wynikający z planu

R.3
Rezultat 3: Zamówienie na usługi noclegowe, żywieniowe oraz dodatkowe 
skierowane przez biuro turystyczne do gospodarstwa agroturystycznego uwzględnia:

R.3.1 dane zamawiającego: Biuro Turystyczne El-Travel, ul. Grunwaldzka 1, 82-300 Elbląg  

R.3.2 dane odbiorcy:Gospodarstwo U Wandy, Kamienica 3, 84-806 Kamienica 

R.3.3 miejscowość i datę sporządzenia dokumentu: Elbląg, data od 12.01.2016 r. do 20.06.2016 r.

R.3.4 termin zarezerwowanego pobytu: od 01.07 do 05.07.2016 r.

R.3.5 Informację o liczbie i wieku osób: 4 osoby (2 dorosłych i 2 dzieci w wieku 3 i 9 lat)

R.3.6
zamówienie całodziennego/pełnego wyżywienia lub wymienione posiłki: 4 śniadania/2 
prowianty, 4 kolacje, 4 obiady/2 prowianty 

R.3.7
informację o zamówieniu suchych prowiantów zamiast obiadów w dniach wycieczek do 
Elbląga i Malborka 

R.3.8
informację o przewidywanym przyjeździe gości/pierwszym świadczeniem w dn. 01.07.2015 
r. ok. godz. 14.00

R.3.9 prośba o potwierdzenie rezerwacji

R.3.10
zwrot grzecznościowy (np. z turystycznym pozdrowieniem, z poważaniem),
podpis sporzadzającego zamówienie: Jan Kowalski

R.4 Rezultat 4:  Kalkulacja kosztów pobytu uwzględnia:

R.4.1
wpisaną wartość noclegu dorosłych i dzieci: nocleg dorośli 240 zł, dziecko 60 zł lub suma 
300 zł

R.4.2
wpisaną wartość wyżywienia dorosłych i dzieci: śniadanie dorośli 80 zł, dziecko 20 zł, obiad 
dorośli 160 zł, dziecko 40 zł, kolacja dorośli 120 zł, dziecko 30 zł lub suma śniadanie 100 zł, 
obiad 200 zł, kolacja 150 zł albo suma całkowita 450 zł

R.4.3
wpisaną wartość zwiedzania atrakcji w Elblągu: Bramy Targowej dorośli 4 zł, dzieci 2 zł lub 
suma 6 zł, Muzeum Archeologiczno-Historycznego dorośli 20 zł, dzieci 10 zł lub suma 30 zł

R.4.4
wpisaną  wartość zwiedzania atrakcji w Malborku: zamku bilet rodzinny 128 zł, Parku 
Dinozaurów dorosli 56 zł, dzieci 30 zł lub suma 86 zł

R.4.5
wpisaną wartość rejsu statkiem do Krynicy Morskiej  w dwie strony dorośli 84 zł, dzieci 60 zł 
lub suma 144 zł

R.4.6 wpisany koszt przewodnika terenowego 2 dni x 200 zł=400 zł

R.4.7 wpisaną sumę kosztów bezpośrednich: 1544 zł 

R.4.8 prawidłowo obliczoną marżę wynosząca 10% sumy kosztów bezpośrednich

R.4.9 prawidłowo obliczony podatek VAT wynoszący 23% marży
R.4.10 wpisany łączny koszt pobytu rodziny z marżą i podatkiem VAT
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