
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Oznaczenie 
kwalifikacji: T.08
Numer zadania: 01
Kod arkusza: T.08-01-01_01_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

Dopuszcza się inne równoznaczne merytorycznie sformułowania
R.1 Rezultat 1:  Potwierdzenie rezerwacji pobytu

uwzględnia:
R.1.1 datę sporządzenia:  od 7.01.2020 r.

R.1.2
dane nadawcy: Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze, Sianno 20 lu b ul. Sianno 20, 62-402 
Ostrowite

R.1.3
dane adresata: Hanna i Andrzej Konopka lub Hanna Konopka, ul. Fran ciszka ńska 18, 65 - 
019 Zielona Góra

R.1.4 termin pobytu: 01 - 04.05.2020
R.1.5 rodzaj i liczbę pokojów: 4-osobowy, 1
R.1.6 rodzaj posiłków: śniadanie, obiad, kolacja, kolacja regionalna
R.1.7 usługi dodatkowe płatne: wypo życzenie rowerów, parking
R.1.8 formę i termin płatności: gotówka, w dniu wyjazdu go ści lub 04.05.2020
R.1.9 podpis osoby upoważnionej: Jan Cichacki
R.2 Rezultat 2: Propozycja wycieczki po Szlaku Piastows kim

uwzględnia:
R.2.1 termin wycieczki: 03.05.2020
R.2.2 odwiedzane miejscowości: Pobiedziska
R.2.3 atrakcję turystyczną Pobiedzisk: Skansen Miniatur

R.2.4
ceny biletów wstępu do Skansenu w Pobiedziskach: normalny 7,00 zł lub 7 zł, ulgowy 6,00 zł 
lub 6 zł

R.2.5 odwiedzane miejscowości: Gniezno

R.2.6
atrakcję turystyczną Gniezna: Sanktuarium św. Wojciecha lub Katedra/bazylika Gnie źnieńska

R.2.7 odwiedzane miejscowości: Biskupin
R.2.8 atrakcję turystyczną Biskupina: rezerwat archeologiczny/muzeum archeologiczne

R.2.9
ceny biletów wstępu do Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie: normalny 12,00 zł lub 12 zł, 
ulgowy 8,00 zł lub 8 zł

R.3 Rezultat 3: Propozycja potraw na kolacj ę regionaln ą
uwzględnia wpisane w dowolnej kolejności potrawy kuchni wielkopolskiej:

R.3.1 ślepe ryby 
R.3.2 pyzy drożdżowe
R.3.3 pieczona kaczka lub golonka
R.3.4 pyry z gzikiem
R.3.5 rogale marcińskie
R.4 Rezultat 4: Faktura dla go ści gospodarstwa agroturystycznego

uwzględnia:
R.4.1 datę wystawienia faktury: 04.05.2020

R.4.2
dane sprzedawcy: Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze, Sianno 20 lu b ul. Sianno 20, 62 – 
402 Ostrowite, NIP 586-093-29-11

R.4.3
dane nabywcy: Hanna i Andrzej Konopka lub Hanna Konopka lub Andr zej Konopka, ul. 
Franciszka ńska 18, 65-019 Zielona Góra

R.4.4 jednostki miary dla usług: nocleg - doba, kolacja regionalna - szt. lub os.
R.4.5 stawki podatku usług 8%: nocleg, śniadania, obiad, kolacja, kolacja regionalna
R.4.6 stawki podatku usług 23%: wypo życzenie roweru, parking
R.4.7 wartość usługi bez podatku VAT (netto) za kolację regionalną w zł: 129,63 ±0,01 zł
R.4.8 w pozycji Razem: kwota podatku 23% w zł: 23,37 ±0,01 zł
R.4.9 w pozycji Razem: wartość usług z podatkiem w zł: 1 359,00
R.4.10 sposób zapłaty: gotówka
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