
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.08

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.08-01-01_SG_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne merytorycznie poprawne sformułowania
Rezultat 1: Wykaz wybranych gatunków zwierz ąt do chowu w gospodarstwie agroturystycznym

uwzględnia wpisane w dowolnej kolejności:
R.1.1 gęsi
R.1.2 krowy rasy holszty ńsko-fryzyjskiej
R.1.3 kaczki
R.1.4 indyki
R.1.5 kozy saane ńskie
R.1.6 konie fiordzkie
R.1.7 kury

Rezultat 2: Karta oblicze ń minimalnej powierzchni kojca i wybiegu dla kóz
uwzględnia:

R.2.1 ogólną powierzchnię kojca dla kóz dorosłych w m²: 6

R.2.2 ogólną powierzchnię kojca dla koźląt w m²: 3

R.2.3 ogólną powierzchnię kojca dla kozła reproduktora w m²: 3

R.2.4 minimalną powierzchnię wybiegu przypadającą na 1 kozę dorosłą w m²: 4

R.2.5 minimalną powierzchnię wybiegu przypadającą na 1 koźlę w m²: 4

R.2.6 minimalną powierzchnię wybiegu przypadającą na 1 kozła reproduktora w m²: 6

R.2.7 ogólną powierzchnię wybiegu dla kóz dorosłych w m²: 16

R.2.8 ogólną powierzchnię wybiegu dla koźląt w m²: 12

R.2.9 ogólną powierzchnię wybiegu dla kozła reproduktora w m²: 6

Rezultat 3: Kosztorys wyposa żenia 3-osobowego pokoju o planowanej kategorii dwóc h słoneczek

uwzględnia:
R.3.1 rodzaj pokoju: 3-osobowy

R.3.2 podłoga - panele podłogowe (powierzchnia w m2): 14 

R.3.3 zasłony okienne kpl: 1 

R.3.4 minimalny wymiar materaca w cm: 90x200 lub liczbę łóżek: 3

R.3.5 bieliznę pościelową kpl: 3 

R.3.6 stolik nocny, wartość w zł: 342,00 lub 342

R.3.7 krzesło, wartość w zł: 360,00 lub 360

R.3.8 wyposażenie pokoju (łączny koszt) w zł: 5 145,00 lub 5 145

R.3.9
wartość całkowitego kosztu wyposażenia pokoju wraz z łazienką w zł: 12 045,00 lub 12 045 lub 
wynikająca z wartości wpisanej przez zdającego w Rezultacie 3.8 powiększonej             o 6 900,00 zł ( 
łączny koszt materiałów i robocizny łazienki)
Rezultat 4: Potwierdzenie przyj ęcia rezerwacji pobytu w gospodarstwie agroturystycz nym
uwzględnia:

R.4.1 adres e-mailowy osoby zamawiającej pobyt: katarzynawolanska@gmail.com

R.4.2
nazwę i adres obiektu noclegowego: Gospodarstwo Agroturystyczne Orawska Ł ąka; Zubrzyca Górna 
384; 34-484 Zubrzyca Górna 

R.4.3
nazwę i adres zamawiającego: Katarzyna Wola ńska lub Wolańscy; ul. Ci ężkowicka 132; 43-600 
Jaworzno

R.4.4 liczbę noclegów: 3; rodzaj pokoju: 3-osobowy 

R.4.5 śniadanie o godzinie: 7:30; obiadokolację o godzinie: 18:00

R.4.6 nazwy warsztatów: tkackie  lub w tkalni oraz kowalskie lub Kuźnia kowala

R.4.7 wpis w rubryce Pobyt zwierząt: pies;  łączną cenę za pobyt w zł: 30,00 lub 30

R.4.8

udogodnienia i atrakcje dla gości w gospodarstwie (minimum 4 spośród) : 
parking, Internet, rowery, kijki nordic walking,  g rill, boisko do siatkówki, hipoterapia, udział w 
lekkich pracach gospodarskich lub karmienie drobiu lub wyrabianie: masła  lub śmietany lub serów 
kozich 

R.4.9 cenę pobytu w zł: 764,00 lub 764

R.4.10 termin dopłaty: 13.08.2020 lub 13.08.20 lub w dniu przyjazdu
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