
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.08

Numer 
zadania: '01

Kod 
arkusza: T.08-01-16.01

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1: Program 3 - dniowego pbytu w Gospoda rstwie Agroturystycznym GLENDORIA  uwzględnia: 

R.1.1 daty pobytu: 20.05, 21.05, 22.05.2016 r.

R.1.2
godzinę przyjazdu - ok. 13.00 - 14.00 w dniu 20.05.2016 r. do Gospodarstwa Agroturystycznego GLENDORIA lub od 14.00 przyjazd i 
zakwaterowanie

R.1.3 śniadanie trwające minimum 45 min: w godzinach do 9.00 w dniach 21 i 22.05.2016 r.                            
R.1.4 obiadokolację trwającą minimum 60 min. w godz. od 19.00 do 20.00 w dn. 20.05.2016 r. 

R.1.5 godziny przeznaczone na ognisko z kiełabaskami: maksymalnie do godz. 24.00 w dniu 20.05.2016 r.
R.1.6 godziny przeznaczone na biesiadę: od 20.00 do 24.00 w dniu 21.05.2016 r. 
R.1.7 godziny na zabiegi SPA: od 9.00 do 11.00  i od 17.00 - 19.00 w dniu 21.05.2016 r.
R.1.8 2 godziny przeznaczone na korzystanie z kajaków w przedziale 9.00 – 11.30 w dniu 22.05.2016 r.
R.1.9 wędkowanie: w dniu 20.05.2016 r.

R.1.10 godzinę wykwaterowania i wyjazdu: ok. 11.00 - 12.30 w dniu 22.05.2016 r.
R.2 Rezultat 2: Kosztorys 3- dniowego pobytu w Gospo drarstwie Agroturystycznym GLENDORIA  uwzględnia:

R.2.1
zakwaterowanie: obowiązkowo wypisane  rodzaje pokoi: pokoje jednoosobowe, pokój namiotowy (40 metrowy) oraz wybrane rodzaje 
pokoi dla pozostałych 6 osób 
Uwaga:dopuszczalny zapis: 2 SGL i dowolny skrót pokoju namiotowego 

R.2.2
zakwaterowanie: obowiązkowe wyliczenia: pokój 1-osobowy 600,00 zł, namiot 440,00 zł razem 1040 zł oraz prawidłowo obliczone wartości 
dla pozostałych wybranych rodzajów pokoi 

R.2.3 wyżywienie - podstawowe: jedn. miary, cena jednostkowa śniadania: 2 x 10 os. (20) - 20,00 zł, obiadokolacje: 1 x 10 os.(10) - 50,00 zł 
R.2.4 wartość wyżywienia: śniadanie 400,00 zł, obiadokolacja 500,00 zł, razem 900,00 zł

R.2.5
wypisane wszystkie rodzaje usług SPA:
- masaż klasyczny, masaż relaksacyjny, masaż stóp, kąpiel błotna, kąpiel solankowa, sauna, balia, okłady borowinowe, masaż twarzy, 
peeling całego ciała, masaż całego ciała olejkami ziołowymi

R.2.6

wartości poszczególnych rodzajów usług SPA:
- masaż klasyczny: 150,00 zł
- masaż relaksacyjny: 160,00 zł
- masaż stóp; 100,00 zł
- kąpiel błotna; 80,00 zł
- kąpiel solankowa: 60,00 zł
- sauna: 50,00 zł
- balia: 100,00 zł
- okłady borowinowe: 40,00 zł
- masaż twarzy; 30,00 zł
- peeling całego ciała: 300,00 zł
- masaż całego ciała olejkami ziołowymi: 400,00 zł
lub razem 1470,00 zł 

R.2.7
wypisane wszystkie rodzaje usług "inne" 
- ognisko z kiełbaskami, biesiada wiejska, rowery, kajaki, wędkowanie

R.2.8

wartości rodzaje usług "inne":
- ognisko z kiełbaskami: 100,00 zł
- biesiada wiejska:  1000,00 zł
- rowery: 100,00 zł
- kajaki: 200,00 zł
- wędkowanie os. 10 = 50,00 zł
lub razem "inne": 1450,00 zł

R.2.9  prawidłowo obliczoną ogółem wartość
R.2.10  prawidłowo obliczony koszt w przeliczeniu na 1 uczestnika

R.3 Rezultat 3: Szczegółowa oferta pakietu usług Cam p-SPA uwzględnia:

R.3.1 propozycję hasła pakietu: dowolna, ale związana z charakterem usług 
R.3.2 miejsce realizacji usług: Camp - SPA/nazwa lub adres gospodarstwa

R.3.3
wszystkie rodzaje usług SPA: masaż klasyczny, masaż relaksacyjny, masaż stóp, kąpiel błotna, kąpiel solankowa, sauna, balia, okłady 
borowinowe, masaż twarzy, peeling całego ciała, masaż całego ciała olejkami ziołowymi 

R.3.4

ogółem liczbę udzielonych usług (liczba osób): masaż klasyczny - 1 , masaż relaksacyjny -2, masaż stóp - 2, kąpiel błotna - 2, kąpiel 
solankowa - 2, sauna - 1 godz lub 3 os., balia -1 godz lub 2 os., okłady borowinowe - 1, masaż twarzy - 1, peeling całego ciała - 2, masaż 
całego ciała olejkami ziołowymi - 2 
 minimum 7 prawidłowo zapisanych zabiegów

R.3.5

imiona i nazwiska gości korzystających z poszczególnych zabiegów oraz godziny  seansów: (minimum 7 prawidłowo zapisanych zabiegów)
- masaż klasyczny: Adam Berg  (17.00 – 18.00)
- masaż relaksacyjny: Anna Rutkowska (9.00 – 10.00), Wojciech Skoczeń (10.00 – 11.00)
- masaż stóp:Sara Wąsikowska 9.00 - 9.30, Marcin Zimowski 9.30 - 10.00
- kąpiel błotna:Anna Rutkowska 17.00 – 18.00, Natalia Piotrowska 18.00 – 19.00
- kąpiel solankowa: Zuzanna Struś 17.00 – 18.00, Krzysztof Lewandowski 18.00 – 19.00
- sauna: Sara Wąsikowska, Wojciech Skoczeń, Marcin Zimowski 17.00 – 18.00
- balia: Michał Skowroński, Agata Skowrońska 18.00 – 19.00
- okłady borowinowe: Krzysztof Lewandowski 9.00 – 9.30
- masaż twarzy: Natalia Piotrowska 10.00 – 10.30
- peeling całego ciała: Zuzanna Struś 9.00 – 10.00, Adam Berg 10.00 – 11.00
- masaż całego ciała olejkami ziołowymi: Michał Skowroński 9.00 - 10.00, Agata Skowrońska 10.00 – 11.00 
Uwaga: dopuszczalnne zamiany godzin zabiegów w poszczególnych parach (dotyczy masażu relaksacyjnego, masażu stóp, kąpieli błotnej 
i solankowe, peelingu całego ciała oraz masażu ciała olejkalmi ziołowymi)
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R.4 Rezultat 4: Ulotka reklamowa Gospodarstwa Agrotu rystycznego GLENDORIA uwzględnia:

R.4.1 nazwę gospodarstwa: Gospodarstwo Agroturystyczne GLENDORIA
R.4.2 adres i kontakt do gospodarstwa: Ględy 45, 14-105 Łukta, tel. 89 5349876, fax 898978699,/ e-mail: glendoria@wp.pl
R.4.3 położenie gospodarstwa: (minimum 3 cechy lokalizacji) np.: Warmia, las, jezioro, wieś Ględy

R.4.4
rodzaj i liczbę jednostek mieszkalnych w całym gospodarstwie: 3 pokoje jednoosobowe (SGL), 4 dwuosobowe (DBL) oraz 1 apartament 
(APT), 5 pokoi namiotowych

R.4.5
wyposażenie poszczególnych pokoi w budynku głównym: (minimum 2) np. pojedyncze lub małżeńskie łóżko, łazienka z prysznicem, 
zestawy do przyrządzania kawy i herbaty

R.4.6 rodzaje oferowanego wyżywienia: śniadania, obiady, kolacje, obiadokolacje, biesiady
R.4.7 miejsce podawania posiłków: jadalnia /Stodoła/stołówka

R.4.8
wyposażenie Camp - SPA (minimum 3 urządzenia): np.: zewnętrzny basen, sauna, balia, gabinety masaży, łaźnie do kąpieli solankowych i 
błotnych, grota solna.

R.4.9
atrakcje turystyczne okolicy: (minimum 3 atrakcje) np.: Muzeum Herdera w Morągu, Zamek w Olsztynie, Skansen/muzeum folkloru w 
Olsztynku, grodzisko Prusów/ Boguchwały, Mini – ZOO w Łukcie

R.4.10 czas trwania doby hotelowej: 14.00 – 12.00
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