
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Oznaczenie kwalifikacji: T.08
Numer zadania: '01
Kod arkusza: T.08-01-13.10

KRYTERIA OCENIANIA

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1. Program pobytu w gospodarstwie agroturystycznym uwzględnia: 
R.1.1 wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiady
R.1.2 wyżywienie: 2 kolacje (uroczysta 4.09. i biesiada 5.09.)
R.1.3 szkolenie dla Galas w dn. 04.09. i w dn. 05.09 dla Galas i Part .

R.1.4
nurkowanie z instruktorem /przejażdżka konna dla początkujących z instruktorem /jazda konna 
dla zaawansowanych 5.09.

R.1.5 przejażdżka bryczkami i spacer po okolicy w dn. 4.09. 
R.1.6 przejazd jeepem w dn. 5.09 po obiedzie
R.1.7 wypoczynek nad jeziorem w dn. 5.09 
R.1.8 spływ kajakowy w dn. 6.09
R.1.9 określono czas na sprawy organizacyjne (np. zakwaterowanie, czas do dyspozycji uczestników)
R.2 Rezultat 2.  Kosztorys pobytu uwzględnia: 

R.2.1 koszt noclegów ze śniadaniami: 2480 zł (pok. 1 os. 480 zł, pok. 2 os. 2000 zł)
R.2.2 koszt posiłków 3600 zł (obiady 1800 zł, uroczysta kolacja 1080 zł biesiada przy ognisku 720 zł)
R.2.3 koszt nurkowania  100 zł

R.2.4
koszt atrakcji związanych z przejażdżkami i jazdą konną: przejażdżka bryczką 240 zł, 
przejażdżki konnej dla początkujących 200 zł, jazda konna dla zaawansowanych 360 zł

R.2.5 koszt przejażdżki jeepem 140 zł
R.2.6 koszty spływu kajakowego 240 zł
R.2.7 koszt muzyki ludowej 120 zł
R.2.8 sumę kosztów brutto (wartość zamówienia): 7480 zł
R.2.9 obliczony rabat od łącznej sumy (10 %): 74,80 zł
R.2.10 cenę brutto za pobyt do zapłaty: 7405,20 zł

R.3 Rezultat 3.  . Menu obiadu kuchni małopolskiej  
R.3.1 wpisana zupa: kwaśnica na żeberkach 
R.3.2 wpisane danie główne: kaczka po krakowsku
R.3.3 wpisany deser: pieczone jabłka łąckie
R.4 Rezultat 4. Potwierdzenie zamówienia dla klienta

R.4.1 określony zamawiający (Galas sp. z o. o. wraz z adresem)

R.4.2
potwierdzona rezerwacja noclegów: (dla Galas 3 DBL, dla Part 2 SGL i 2 DBL wraz z 
prawidłowo wpisaną ceną pokojów i terminem przyjazdu oraz wyjazdu)

R.4.3
uzupełniona rezerwacja wyżywienia: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje (uroczysta 4.09. i biesiada 
5.09.)

R.4.4 uzupełniona rezerwacja atrakcji podczas pobytu
R.4.5 określona cena brutto za pobyt dla 12 osób do zapłaty (wynikającą z kosztorysu)
R.4.6 zaznaczona forma zapłaty

R.4.7 podpis
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