
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.07

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.07-01-22.01-SG_zo

Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1:  Program wycieczki po Roztoczu

uwzględnia:
R.1.1 w dniu 19.04.2022 zakwaterowanie godz. 18:00
R.1.2 w dniach 20-22.04.2022: obiady  o godz.15:00
R.1.3 w dniu 20.04.2022 przed obiadem: wycieczka do rezerwatu Nad Tanwią 
R.1.4 w dniu 20.04.2022 po obiedzie: przejażdżka lub wycieczka rowerowa
R.1.5 w dniu 21.04.2022: Zagroda Guciów lub Muzeum Etnograficzno-Przyrodnicze
R.1.6 w dniu 21.04.2022:  wycieczka lub przejażdżka konna
R.1.7 w dniu 22.04.2022:  przed obiadem: Zamość lub Muzeum Zamojskie
R.1.8 w dniach 21.04 i 22.09.2022: korzystanie z atrakcji gospodarstwa agroturystycznego
R.1.9 w dniach 19.04 i 22.09.2022: kolacja z muzyką przy ognisku
R.1.10 w dniu 23.04.2022: wykwaterowanie 

R.2 Rezultat 2: Kalkulacja ceny wycieczki 
zawiera:

R.2.1 numer imprezy: 33/04/2022
R.2.2 nocleg - wartość ogółem w zł: 2 240,00
R.2.3 wyżywienie, liczba osób przy każdym posiłku: 19
R.2.4 wypożyczenie rowerów - wartość ogółem w zł: 152,00
R.2.5 bilet grupowy do Muzeum Zamojskiego - cena jednostkowa w zł: 8,00 
R.2.6 transport autokarowy - wartość ogółem w zł: 2 882,00

R.2.7
sumę kosztów świadczeń w zł: 11 099,00 lub 11 235, 00 lub suma kosztów świadczeń wynikająca z 
obliczeń

R.2.8
planowaną marżę: 1109,90 lub 1123,50  lub 10% sumy kosztów świadczeń wynikającej z obliczeń

R.2.9
planowany podatek VAT w zł: 255,28 lub 258,41 lub 23% planowanej marży wynikającej z obliczeń

R.2.10
cenę jednostkową za imprezę – po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych: 780,00 lub 
790,00 lub cena wynikająca z obliczeń

R.3 Rezultat 3: Zamówienie usług przewodnickich
uwzględnia:

R.3.1
zamawiającego:  Biuro Podróży Wędrownik, ul. Zamkowa 11, 32-800 Brzesko, 
NIP 134 111 56 12

R.3.2 usługobiorcę: Renata Dobrowolska, 32-800 Brzesko, ul. Przylasek 25
R.3.3 miejscowość, datę: Brzesko, 10.01.2022 
R.3.4 zamówienie: usługi przewodnickiej lub przewodnika turystycznego
R.3.5 liczbę osób: 18 lub 16 uczniów i 2 opiekunki
R.3.6  w programie: 20.04.2022 wycieczkę do rezerwatu Nad Tanwią i przejażdżkę rowerową 
R.3.7  w programie: 21.04.2022 wycieczkę do Guciowa lub Zagrody Guciów i przejażdżkę konną 
R.3.8 w programie: 22.04.2022 zwiedzanie Zamościa i Szczebrzeszyna
R.3.9 wynagrodzenie w zł: 1 250,00
R.3.10 formę płatności: przelew; termin płatności: data z przedziału od 23.04.2022 do 30.04.2022 

R.4 Rezultat 4: Potwierdzenie rezerwacji pobytu w gospo darstwie agroturystycznym
uwzględnia:

R.4.1 liczbę osób: 19, w tym: 16 uczniów lub 8 dziewcząt i 8 chłopców; 2 opiekunki; 1 przewodnik 
R.4.2 termin pobytu: 19 - 23.04.2022 
R.4.3 pierwsze świadczenie: 19.04.2022, godz.19:00, kolacja
R.4.4 ostatnie świadczenie: 23.04.2022, godz.8:00, śniadanie

R.4.5
noclegi w 4 pokojach 4-osobowych dla uczniów, 1 pokoju 2-osobowym dla opiekunów, 1 pokoju 1-
osobowym dla przewodnika turystycznego

R.4.6
wyżywienie: 4 (lub 76) śniadania, 3 (lub 57) obiady, 4 (lub 76) kolacje, w tym 2 (lub 38) kolacje z 
muzyką przy ognisku

R.4.7 dodatkowe usługi: wypożyczenie rowerów lub wycieczka rowerowa
R.4.8 dodatkowe usługi: przejażdżka konna lub jazda konna

R.4.9

usługi bezpłatne (3 spośród wymienionych):  salę kominkową z muzyką, dostęp do bufetu 
herbaciano-kawowego przez całą dobę, Wi-Fi, basen z wydzielonym ogrodem, grill, wędzarnię, 
altanę ogniskową, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw, parking, kijki do nordic walking, kajaki, 
wędkowanie, tenis stołowy, zbieranie grzybów lub jagód
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R.5 Rezultat 5: Rachunek za usługi gospodarstwa agro turystycznego
uwzględnia:

R.5.1
sprzedawcę: Gospodarstwo Agroturystyczne Na Roztoczu, ul. Sosnowa 3, 
22-470 Zwierzyniec, NIP 567 890 12 34

R.5.2
nabywcę: Biuro Podróży Wędrownik, ul. Zamkowa 11, 32-800 Brzesko, 
NIP 134 111 56 12; 

R.5.3 miejsce i data wystawienia: Zwierzyniec, 23.04.2022

R.5.4
sposób płatności: przelew, termin płatności: data z przedziału od 23.04.2022 do 30.04.2022 lub 7 dni 

R.5.5 bank: TKE O/Biłgoraj, numer konta: 14 1130 4488 0000 5507 0007 9966

R.5.6
nazwę usługi:  nocleg lub pokoje, śniadanie, obiad, kolacja, wypożyczenie rowerów lub przejażdżka 
rowerowa, wycieczka konna

R.5.7
razem do zapłaty: 6 458,00 lub suma kosztów świadczeń gospodarstwa uwzględniona w kalkulacji 
ceny

R.5.8
słownie złotych: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem zł 00/100 lub słownie kwotę zapisaną w 
wierszu Razem do zapłaty
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