
Nazwa kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Oznaczenie kwalifikacji: T.13
Numer zadania: 1
Kod arkusza: T.13.01.15.01

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1. Program wycieczki zawiera:

R.1.1 zbiórkę przed szkołą Podstawową
R.1.2 przejazd z Sopotu do Torunia i z Torunia do Sopotu: maksimum 3 godziny na każdą z tras
R.1.3 zakwaterowanie grupy w hostelu Przystanek 
R.1.4 całodzienne wyżywienie od obiadu 19.05 do obiadu 21.05

R.1.5
45 - minutowe spotkanie grupy w świetlicy hostelu w dniu przyjazdu na pogadankę o Toruniu np. 
historii i atrakcjach 

R.1.6 zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku obcym drugiego dnia wycieczki

R.1.7
zwiedzanie atrakcji (minimum dwóch z wymienionych): Domu Mikołaja Kopernika wraz z wystawą 
„Świat toruńskiego piernika”, Żywego Muzeum Piernika, Domu Legend Toruńskich

R.1.8 zabawy integracyjne na terenie obiektu noclegowego 20.05 
R.1.9 seans w sali Planetarium 21.05

R.1.10
czas na sprawy organizacyjne, np.: toaleta poranna/wieczorna, cisza nocna, czas wolny, 
zakwaterowanie itp.

R.2 Rezultat 2. Kosztorys wycieczki zawiera :

R.2.1
w nagłówku: hasło imprezy - Miasto z piernika, termin - 19 – 21.05.2015 r., trasę - Sopot – Toruń – 
Sopot, liczbę uczestników - 40 uczniów + 3 opiekunów + 1pilot + 1 kierowca/ 45 osób, liczbę osób 
płacących: 40

R.2.2
koszty noclegów: pokoi 2 – osobowych 4400 zł oraz pokoju 1 – osobowego 160 zł/ łączny koszt 
noclegów 4560 zł. 

R.2.3 koszty wyżywienia: obiady 3321 zł oraz kolacje 820 zł/ łączny koszt wyżywienia 4141 zł

R.2.4
koszt transportu: minimum 1309 zł, maksimum 1 440 zł, parkingi i przejazdy po Toruniu 100 zł oraz 
dodatkowa opłata za autostradę 142 zł

R.2.5 koszt pilotażu: 450 zł

R.2.6 koszt usługi przewodnika po Toruniu: 285,5 zł.

R.2.7 koszt ubezpieczenia: 528 zł

R.2.8
koszty biletów wstępu: Seans w Planetarium 645 zł, Dom Mikołaja Kopernika z wystawą 494 zł,  
Żywe Muzeum Piernika 380 zł/ łączny koszt biletów wstępu 1519 zł

R.2.9 wysokość podatku VAT 23 % kwoty marży

R.2.10 Koszt wycieczki na jednego ucznia nie przekracza 400 zł

R.3 Rezultat 3.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera: 

R.3.1 miejscowość i datę sporządzenia dokumentu Gdańsk, (nie wcześniej niż 06.01.2015 r.)

R.3.2 termin imprezy: 19 – 21.05.2015 r.

R.3.3
dane zamawiającego : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi ,  ul. Łąkowa 34, 81 – 123 
Sopot

R.3.4 dane organizatora: Biuro Turystyczne „Promyk”, ul. Sokola 25, 85 – 554 Gdańsk

R.3.5  ilość noclegów 2 , ilość pokoi 1 - osobowych 3/5 (pilot i kierowca) i ilość pokoi 2 - osobowych 20

R.3.6 ilość i daty obiadów: 3,  19.05.; 20.05.; 21.05.

R.3.7 ilość i daty kolacji: 2,  19.05.; 20.05.

R.3.8
pozostałe świadczenia (co najmniej 3 z wymienionych):  pilot, przewodnik obcojęzyczny, 
ubezpieczenie , transport, dostęp do świetlicy,  bilety wstepu, zwiedzanie Domu Legend Toruńskich, 
zabawy integracyjne na terenie obiektu noclegowego

R.3.9 formę i termin płatności: przelew, 19.04.2015 r.

R.4 Rezultat 4. Zamówienie usługi przewodnickiej zawiera: 

R.4.1 trasę zwiedzania: Średniowieczny Toruń

R.4.2 datę oraz czas zwiedzania: 20.05.2015 r., 3 godziny

R.4.3 godzinę oraz miejsce spotkania z przewodnikiem: w godzinach porannych, Łuk Cezara

R.4.4 język: obcy lub  angielski/niemiecki/francuski/rosyjski

R.4.5 liczbę osób: 40 uczniów + 3 opiekunów + 1 pilot = 44 osoby
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