
Nazwa
kwalifikacji: Planowanie i realizacja usług w recepcji

Oznaczenie
 kwalifikacji:

T.11

Numer zadania:'01
Kod arkusza: T.11-01-14.08

R.1 Rezultat 1. Formularz rezerwacji uwzględnia:
R.1.1  numer rezerwacji: dowolna cyfra lub liczba,  ilość dób: 5  

R.1.2
 imię i nazwisko gości:   Jan Bosacki, Magdalena Bosacka, Jakub Bosacki, 
Katarzyna Bosacka  lub Jan, Magdalena, Jakub i Katarzyna Bosaccy

R.1.3  termin pobytu: 06.11-11.11.2014 r.  godzina przyjazdu: 16.00/ok.16.00
R.1.4  rodzaj pokoju: apartament, ilość pokoi: 1 

R.1.5
 dane osoby dokonującej rezerwacji: Jan Bosacki, ul. Sezamkowa 12,  18 – 400 
Łomża  
NIP 611-132-40-56 

R.1.6  zamówione usługi gastronomiczne  (ilość razem)  śniadania: 20

R.1.7  zamówione usługi gastronomiczne  (ilość razem)  obiady: 8 pełnych porcji i 8 
połówek lub 12 lub 16 

R.1.8  zamówione usługi gastronomiczne  (ilość razem) kolacje:  10 pełnych porcji i 10 
połówek lub 15 lub 20

R.1.9
 zamówione usługi dodatkowe (nazwa i marka przedmiotu, ilość) : depozyt – 
kamera video Sony, 
1 szt 

R.1.10  dodatkowe życzenia dotyczące zamówionych usług pokój: na I piętrze z dostawką 
i łóżeczkiem

R.2 Rezultat 2. Grafik rezerwacji  uwzględnia: 

R.2.1
wpisanie RB w kolumnie 6 XI, 7 XI, 8 XI, 9 XI, 10 XI i  w wierszu z numerem 
pokoju 108  

R.3 Rezultat 3. Kosztorys uwzględnia: 

R.3.1
 nazwę usługi: apartament, dostawka lub  apartament z dostawką lub nocleg 
A/APT, nocleg dostawka lub usługa noclegowa

R.3.2 nazwę usługi: obiady lub  obiady pełna porcja,  obiady połowa porcji; kolacje  lub 
kolacje pełna porcja, kolacje połowa porcji   

R.3.3 jednostki miary: nocleg: doba, obiady: szt.  lub os. kolacje: szt.  lub os.

R.3.4
 ilość dób: 5,  obiady/obiady pełna porcja: 8,   obiady połowa porcji/połówki: 8  lub 
 obiady/obiady pełna porcja: 12,  kolacje/kolacje  pełna porcja: 10 , kolacje połowa 
porcji/połówki: 10  lub  kolacje/kolacje pełna porcja: 15 

R.3.5

 cenę jednostkową brutto  apartamentu: 450 zł/doba,  dostawki: 60 zł/doba lub 
 apartament 
z dostawką: 510 zł/doba, obiadu/obiadu pełna porcja: 36 zł/szt.,  obiadu połowa 
porcji: 18 zł/szt.,  kolacji/kolacji pełna porcja: 30 zł/szt.,  kolacji połowa porcji: 15 
zł/szt. 

R.3.6 wartość brutto noclegów: 2550 zł   lub apartament 2250 zł dostawka 300 zł
R.3.7 wartość brutto obiadów: 432 zł  lub 288 zł + 144 zł
R.3.8 wartość brutto kolacji: 450 zł  lub 300 zł + 150 zł
R.3.9 razem do zapłaty:  3432 zł
R.4 Rezultat 4. Karta rejestracyjna uwzględnia: 

R.4.1 nr pokoju: 108 lub 108 A, datę przyjazdu: 06.11.2014,  datę wyjazdu: 11.11.2014
R.4.2 nazwisko: Bosacki,  imię: Jan , obywatelstwo: polskie
R.4.3 data urodzenia: 13.05.1960 r.,   miejsce urodzenia: Ruciane – Nida

R.4.4
kraj zamieszkania gościa: Polska, miasto zamieszkania gościa: Łomża, tel. do 
gościa:
 +48 603 657 243 

R.4.5 seria i nr dowodu osobistego: AME 456579 
R.4.6 formę płatności: gotówka
R.5 Rezultat 5. Karta pobytu uwzględnia: 

R.5.1 imię i nazwisko: Jan Bosacki
R.5.2 cenę za dobę: 450 zł lub 510 zł  lub 450 zł + 60 zł

Kryteria oceniania
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R.5.3 numer pokoju: nr 108 lub 108 A
R.5.4 data przyjazdu: 06.11.2014,  data wyjazdu: 11.11.2014
R.6 Rezultat 6. Kwit depozytowy uwzględnia: 

R.6.1 nazwę przedmiotu: kamera video
R.6.2 markę przedmiotu: Sony,  ilość przedmiotów oddanych do depozytu: 1 

R.6.3
datę oddania przedmiotu do depozytu: 06.11.2014r. , datę wydania przedmiotu z 
depozytu: 07.11.2014 r.

R.6.4 nazwisko i imię oddającego przedmiot do depozytu: Bosacki Jan
R.6.5 numer pokoju gościa: 108  lub 108 A
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