
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.13

Numer zadania: 1

Kod arkusza: T.13.01.15.08

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Strona tytułowa teczki imprezy zawi era:

R.1.1 nazwę imprezy turystycznej: "Śladami obiektów UNESCO w Małopolsce”
R.1.2 numer imprezy: MAŁ 15/09/2015
R.1.3 dane zleceniodawcy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Słoneczna 12, 50-372 Wrocław                                      
R.1.4 przedstawiciel zleceniodawcy: Małgorzata Domaniecka,
R.1.5 termin imprezy: 21 - 24.10.2015
R.1.6 ilość osób: 38 uczniów + 3 opiekunów + pilot wycieczek + kierowca = 43

R.1.7
trasa: Wrocław - Oświęcim - Skawina - Wieliczka - Kraków - Kalwaria Zebrzydowska - Wrocław 
(lub Wrocław - Małopolska - Wrocław)

R.1.8 pracownik prowadzący: Piotr Dembiński
R.2 Rezultat 2: Szczegółowy program wycieczki zawiera :

R.2.1 zakwaterowanie w pensjonacie Lajkonik

R.2.2
zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau do 4 godzin w pierwszym dniu 
wycieczki

R.2.3
1,5 godzinne spotkanie pierwszego dnia celem przeprowadzenia wykładu na temat obiektów 
UNESCO w Polsce

R.2.4 zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce
R.2.5 ognisko w drugim dniu wycieczki
R.2.6 6-cio godzinne zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem w trzecim dniu imprezy
R.2.7 wizytę w Parku Wodnym w Krakowie
R.2.8 zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej w ostatnim dniu wycieczki
R.2.9 wyżywienie: 3 obiadokolacje, 3 śniadania
R.2.10 czynności organizacyjne np. zbiórkę pierwszego dnia, wykwaterowanie

R.3 Rezultat 3: Kalkulacja kosztów zawiera: 

R.3.1
koszt noclegów: pok. 1 os. - 270,00 zł; pok. 2 osobowe - 4 620,00 zł (11 pok. x 3 doby x 140,00 
zł) ; pok. 3 osobowe - 2 880,00 zł (6 pok. x 3 doby x 160,00 zł) lub 7770,00 zł

R.3.2
koszt wyżywienia: obiadokolacje - 2460,00 zł (41 os. x 3 dni x 20,00 zł) ; ognisko - 615,00 zł 
lub 3075,00 zł

R.3.3 koszt transportu: 3600,00 zł
R.3.4  koszt ubezpieczenia:  630,00 zł
R.3.5 koszt pilota wycieczek: 920,00 zł; koszt opłat dodatkowych: 300,00 zł

R.3.6
koszt zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce: bilety szkolne - 1 140,00 zł; przewodnik - 360,00 zł; 
fotografowanie - 50,00 zł lub 1550,00 zł

R.3.7
koszt przewodników: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - 350,00 zł; Kalwaria 
Zebrzydowska - 150,00 zł, Kraków/  Kraków w pigułce - 300,00 zł

R.3.8
koszt biletów wstępu:  Park Wodny - 912,00 zł; oraz co najmniej 2 prawidłowe spośród 
wymienionych: Katedra Wawelska - 266,00 zł; Smocza Jama - 114,00 zł; Kościół Mariacki - 
190,00 zł; Podziemia rynku - 380,00 zł

R.3.9 wartość marży: 2 100,00 zł, wartość podatku VAT: 483,00 zł
R.3.10  koszt na 1 uczestnika: (od 600,00 do 610,00 zł)

R.4
Rezultat 4: Zamówienie biletów wst ępu i usługi przewodnickiej do Kopalni Soli w 
Wieliczce zawiera:

R.4.1 dane zamawiającego: Biuro Turystyczne Podróżnik,  ul. Fabryczna 38, 51-032 Wrocław
R.4.2 dane adresata: Kopalnia Soli Wieliczka, ul. Daniłowicza 10, 32-020 Wieliczka
R.4.3 datę zwiedzania i godzinę zgodną z programem wycieczki

R.4.4
charaketrystykę grupy: liczba osób (38 uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej lub uczniowie 
technikum + 3 opiekunów + 1 pilot) 

R.4.5 zamówienie usługi przewodnickiej/przewodników
R.4.6 prośbę o potwierdzenie przyjęcia zamówienia
R.4.7 podpis: Piotr Dembiński
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