
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.07

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.07-01_21.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1: Szczegółowy program pobytu na Słowacji 

uwzględnia:

R.1.1 kolejno zapisane daty pobytu: 15.01, 16.01, 17.01, 18.01 
R.1.2 wpisane pierwszego dnia pobytu: przyjazd i/lub zakwaterowanie

R.1.3 wpisane pełne wy żywienie, od obiadu pierwszego dnia, do śniadania ostaniego dnia pobytu 
R.1.4 wpisany w pierwszym dniu pobytu po kolacji: kulig z ogniskiem

R.1.5 wpisany w drugim dniu pobytu po kolacji: wieczorek cyga ński
R.1.6  wpisane w 2 i 3 dniu pobytu po śniadaniu: 3 h jazdy na nartach/zaj ęć narciarskich
R.1.7 wpisane w 2 i 3 dniu pobytu przed obiadem: sauna i basen 
R.1.8 wpisany w trzecim dniu pobytu po obiedzie: 2-godzinny pobyt w Aquaparku

R.1.9
wpisany przynajmniej 1, 2 i 3  dnia pobytu: czas wolny lub mo żliwo ść korzystania z 
bezpłatnych atrakcji pensjonatu lub piłkarzyki, sił ownia, tenis stołowy, bilard

R.1.10 wpisane ostatniego dnia pobytu: wykwaterowanie i/lub wyjazd
R.2 Rezultat 2: Kalkulacja ceny imprezy turystycznej 

uwzględnia:

R.2.1 wartość razem za noclegi w euro: 270,00 lub 270
R.2.2 wartość razem za wyżywienie w euro: 648,00 lub 648

R.2.3
wartość razem za usługi dodatkowe (sauna, kulig z ogniskiem, wieczorek cygański) w euro: 
264,00 lub 264

R.2.4 wartość razem za bilety w euro: 126,00 lub 126

R.2.5
ceny jednostkowe za karnety narciarskie dorośli w euro 19,00 lub 19 oraz dzieci w euro: 17,00 lub 
17

R.2.6 wartość za ubezpieczenie KL i NNW w euro: 40,00 lub 40

R.2.7

wpisaną sumę wszystkich kosztów świadczeń (przeliczoną na złote): warto ść obliczon ą przez 
pomno żenie sumy wszystkich kosztów świadcze ń obliczon ą przez zdaj ącego w euro x 
4,30 zł

R.2.8
wpisaną zakładaną marżę bez podatku VAT w zł:  10% sumy kosztów świadcze ń obliczonej 
przez zdaj ącego w zł

R.2.9 wpisany zakładany podatek VAT w zł: 23% marży bez podatku VAT obliczonej przez zdaj ącego

R.2.10

wpisaną całkowitą cenę za imprezę turystyczną w zł (zaokrągloną w górę do pełnych dziesieciu 
złotych) jako sumę wszystkich kosztów, mar ży bez podatku VAT i podatku VAT obliczonych 
przez zdającego

R.3 Rezultat 3: Rezerwacja pobytu w Pensjonacie Bachled owka 
uwzględnia:

R.3.1 dane nadawcy pisma: Biuro Podró ży TROJA, ul. Kompasowa 34, 04-048 Warszawa
R.3.2 dane adresata: Pensjonat Bachledowka, Bachledowa Dolina 15, 059-55  Zdziar (Zdiar) 
R.3.3 termin pobytu: 15.01 – 18.01.2022
R.3.4 nazwę miejsca odbywania się imprezy: Pensjonat Bachledowka
R.3.5 liczbę osób: 8, w tym 4 dorosłych i 4 dzieci
R.3.6 określono 3 noclegi w pokojach 4-osobowych 
R.3.7 wyżywienie: 3 lub 24 śniadania, 3 lub 24 obiady, 3 lub 24 kolacje

R.3.8

wpisane usługi dodatkowe min. 2 spośród: zajęcia na stoku,  intruktor narciarstwa, sauna, 
basen, wieczorek cyga ński, kulig z ogniskiem, sala zabaw, bezpłatne usług i pensjonatu, 
parking

R.3.9 planowany przyjazd gości: 15.01.2022 r. ok. godz. 13.00 
R.3.10 pierwsze świadczenie: obiad 

R.4 Rezultat 4: Umowa o organizacj ę imprezy turystycznej 
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uwzględnia:
R.4.1 miejsce zawarcia umowy: Warszawa

R.4.2
dane organizatora, imię, nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej organizatora: Biuro 
Podró ży Troja, ul. Kompasowa 34, Warszawa,  Alan Borecki - referent do spraw turystyki

R.4.3 dane klienta: Adam Nowicki, ul. Narodowa 1, 02-201 Warszawa
R.4.4 wartość imprezy brutto: zgodną z całkowitą ceną imprezy wyliczoną w kalkulacji
R.4.5 kraj i miejscowość pobytu: Słowacja, Zdziar (Zdiar) lub Bachledowa Dolina

R.4.6
zakwaterowanie (nazwę obiektu, liczbę i rodzaj pokoju): Pensjonat Bachledowka, 2 pokoje 4-
osobowe 

R.4.7
minimum 3 dodatkowe usługi spośród: zajęcia narciarskie,  instruktor narciarstwa   sauna, 
basen, kulig z ogniskiem, wieczorek cyga ński, pobyt w Aquaparku Tatralandia

R.4.8 rodzaj i zakres ubezpieczenia: NNW, KL, OC od ryzyka uprawiania sportów amatorskic h
R.4.9 zaliczkę: wyliczon ą jako 30% warto ści imprezy brutto
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