
Nazwa kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Oznaczenie kwalifikacji: T.13
Numer zadania: '01
Kod arkusza: T.13-01-14.05

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1. Umowa -zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej   uwzględnia: 

R.1.1 nazwę i lokalizację miejsca zakwaterowania: Ośrodek Wypoczynkowy Oleńka, Żegiestów
R.1.2 typ wyżywienia: FB  
R.1.3 ilość pokoi: 3
R.1.4 termin świadczeń: 06-13.09.2014 r.
R.1.5 imię, nazwisko i adres zamawiającego: Irena Kwiatkowska, ul. Wiejska 20, 33-100 Tarnów

R.1.6
dodatkowe zamówione świadczenia i życzenia: dwa masaże klasyczne całościowe i jedna 
refleksoterapia-masaż stóp

R.1.7
dodatkowe zamówione świadczenia i życzenia: dodatkowuy obiad w dniu przyjazdu(6.09) oraz 
dodatkowa kolacja w dniu wyjazdu (13.09)

R.1.8
dodatkowe zamówione świadczenia i życzenia: zwiedzanie Krynicy Zdrój w ostatnim dniu 
(13.09) lub usługa transportowa/dojazd do Krynicy Zdrój i z powrotem

R.1.9 koszt całkowity

R.2
Rezultat 2. Informacja dla uczestnika wczasów  uwzględnia: 

R.2.1 nazwę imprezy: turnus/pobyt/wczasy odchudzająco - regenerujące

R.2.2 typ diety: śródziemnomorska/ odchudzająca/ regenerująca

R.2.3
główne składniki diety: produkty zbożowe, warzywa, owoce, białe mięso, ryby, owoce morza, 
sery, jogurty, oliwa z oliwek, czerwone wino (wymienia co najmniej 4 z podanych)

R.2.4

informację, co należy do ośrodka zabrać: wygodne buty sportowe, stroje gimnastyczne (dresy), 
kostium kąpielowy i czepek, ręczniki kąpielowe, karty informacyjne i badania lekarskie - osoby 
będące na leczeniu (wymienia co najmniej 3 z podanych)

R.2.5 wizytę u pielęgniarki/pomiary ciała/założenie dokumentacji
R.2.6 informacje o opłacie klimatycznej
R.3 Rezultat 3. Ramowy program wczasów odchudzaj ąco-regeneruj ących  uwzględnia:

R.3.1 wizytę u pielęgniarki/pomiary ciała/ założenie dokumentacji (w pierwszym dniu pobytu)
R.3.2 dwa masaże klasyczne całościowe
R.3.3 jedna refleksoterapia-masaż stóp
R.3.4 rozruch poranny/gimnastykę/ćwiczenia z instruktorem
R.3.5 nordic walking
R.3.6 gimnastykę w wodzie/ćwiczenia na basenie
R.3.7 śniadania, obiady i kolacje 
R.3.8 wycieczka/zwiedzanie Krynicy Zdrój
R.3.9 prelekcję/wykład na temat zasad prawidłowego odżywiania/zdrowego żywienia w 2 dniu
R.3.10 pierwszy posiłek: obiad; ostatni posiłek: kolację

R.4
Rezultat 4. Kalkulacja kosztów imprezy uwzględnia: 

R.4.1 koszt pobytu w ośrodku wraz z dietetycznym żywieniem w zł: 5 340,00 
R.4.2 koszt dodatkowego wyżywienia w zł:  240,00
R.4.3 koszt zabiegów SPA w zł: 1 320,00
R.4.4 koszt przewodnika w zł: 250,00
R.4.5 koszt minibusa w zł: 350,00       
R.4.6 suma kosztów w zł: 7500,00
R.4.7 kwota marży 1125,00
R.4.8 podatek VAT (23 % od marży) w zł 258,75
R.4.9 całkowity koszt pobytu 8883,75 zł /8884,00 zł
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