
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja usług w recepcji

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.11

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.11-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1: Grafik rezerwacji
uwzględnia wyłącznie:

R.1.1 litery RN w j.m. nr 117 w kolumnach w dniach 6.07 oraz 7.07
R.1.2 litery RK w j.m. nr od 108 do 115 w kolumnach w dniach 6.07 oraz 7.07
R.2 Rezultat 2: Potwierdzenie rezerwacji

uwzględnia:
R.2.1 miejscowość i datę wystawienia: Rabka-Zdrój: dowolna z przedziału 17.01-24.01.2018

R.2.2
nazwę lub imię i nazwisko oraz i adres zamawiającego: Komitet Organizacyjny Konkursu „Gorczańskie 
szlaki” lub Jan Cichy, ul. Beskidzka 103, 32-633 Kraków

R.2.3 datę przyjazdu oraz wyjazdu: 6.07.2018, 8.07.2018
R.2.4 liczbę osób: 17
R.2.5 ceny jednostkowe brutto pokoi za dobę (po rabacie): APT 280 zł, TWIN 160 zł

R.2.6
informacje co zawiera cena noclegu: śniadanie, depozyt, wypożyczenie kijków nordic walking oraz 
podatek VAT

R.2.7 ceny jednostkowe brutto wyżywienia za sztukę: obiady 40 zł, kolacje 32 zł

R.2.8
cenę jednostkową brutto lub wartość brutto sali konferencyjnej oraz usługi przewodnickiej: 100 
zł/godz.lub 600 zł oraz 80 zł godz./grupa lub 240 zł

R.2.9 formę i termin płatności: przelew, 8.07.2018 lub w dniu wyjazdu
R.3 Rezultat 3: Zaproszenie

uwzględnia:
R.3.1 miejscowość i datę wystawienia: Rabka-Zdrój dowolna z przedziału 17.01-24.01.2018
R.3.2 imię i nazwisko rektora: Andrzej Nowak
R.3.3 nazwę i adres uczelni: Wyższa Szkoła Turystyczna lub WST, ul. Legionów 200, 33-100 Tarnów

R.3.4 zwrot grzecznościowy: Jego Magnificencja lub Magnificencja

R.3.5
w czyim imieniu jest zaproszony lub w jakim celu: Komitet Organizacyjny Konkursu/Jan Cichy lub finał 
konkursu

R.3.6 termin pobytu: 6-8.07.2018
R.3.7 rodzaj pokoju: apartament

R.3.8
zamówione wyżywienie: pełne lub śniadania, obiady i kolacje lub od obiadu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

R.3.9 zamówione usługi: wycieczka lub usługa przewodnicka w góry
R.3.10 zwrot zapraszający do skorzystania z usług lub informacje o hotelu

R.4 Rezultat 4: Karta rejestracyjna
uwzględnia:

R.4.1 imię i nazwisko: Andrzej Nowak
R.4.2 datę i miejsce urodzenia: 23.04.1967 w Wojniczu
R.4.3 adres zamieszkania: ul. Krakowska 22/3, 32-830 Wojnicz
R.4.4 serię i nr dokumentu tożsamości: ASD 998877
R.4.5 rodzaj i numer pokoju: apartament 117
R.5 Rezultat 5: Karta pobytu

uwzględnia:
R.5.1 imię i nazwisko: Andrzej Nowak
R.5.2 nr pokoju: 117
R.5.3 cenę po rabacie w zł za dobę: 280
R.5.4 pobyt od dnia 6.07 do dnia 8.07.2018
R.5.5 określenie doby hotelowej: 14.00 do 10.00
R.6 Rezultat 6: Faktura

uwzględnia:
R.6.1 miejscowość i datę wystawienia: Rabka-Zdrój, 8.07.2018
R.6.2 dane sprzedawcy: Hotel Magura, ul. Orkana 567, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735 443 35 55

R.6.3
dane nabywcy: Komitet Organizacyjny Konkursu „Gorczańskie szlaki”, ul. Beskidzka 103, 32-633 
Kraków

R.6.4 sposób zapłaty: przelew

R.6.5
cenę jednostkową bez podatku netto w zł dla usługi noclegowej dla pokoju TWIN: min 148,13 max 
148,17

R.6.6 wartość bez podatku netto w zł dla sali konferencyjnej: min 487,78 max 487, 83
R.6.7 kwotę podatku w zł dla ogniska z pieczeniem barana: min 280,47 max 280, 52 
R.6.8 wartość z podatkiem brutto w zł razem: 7364
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