
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznyc h
Oznaczenie 
kwalifikacji: T.13
Numer 
zadania: T.13-01-16.01

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1: Zgłoszenie przejazdu grupowego kolej ą uwzględnia:

R.1.1 dane biura podróży: Biuro Podróży Belfer ul. Jasna 123, 50-540 Wrocław 

R.1.2
nazwę i adres komórki obsługujacej przejazdy grupowe: PKP Intercity Spółka Akcyjna, ul. 
Piłsudskiego 105, 50-085 Wrocław 

R.1.3 liczbę osób wraz z opiekunami:12 w tym 10 osób ze zniżką 51% 
R.1.4 datę i godzinę wyjazdu: 11.02.2016 godz. 8.00 
R.1.5 datę  powrotu: 12.02.2016 oraz godzinę  16:10  lub  17.37 
R.1.6 trasę przejazdu WYJAZD: Wrocław Główny - Poznań Główny
R.1.7 trasę przejazdu POWRÓT: Poznań Główny - Wrocław Główny
R.1.8 wagony 2 klasy
R.1.9 dane klienta: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ul. Piaskowa 23, 50-543 Wrocław

R.1.10
dane osoby odpowiedzialnej z ramienia biura podróży: Bogdan Kruk, 50-555 Wrocław, ul. 
Jagiellońska 13/14, AGY 671234, wydany przez Prezydenta Miasta Wrocławia, tel. 
kontaktowy 681 56 22 00

R.2 Rezultat 2:  Zgłoszenie na Targi Turystyczne uwzględnia:

R.2.1 miejscowość i datę zgłoszenia na Targi Turystyczne: Wrocław od 4.01 do 27.01.2016 r.

R.2.2
nazwę i adres uczelni: Wyższa SzkolaTurystyki i Hotelarstwa, ul. Piaskowa 23, 50-543 
Wrocław 

R.2.3 nazwisko i imię opiekuna Studenckiego Koła Turystycznego:  Andrzej Wojciechowski
R.2.4 nazwę targów w Poznaniu: Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 
R.2.5 kierunek kształcenia: obsługa turystyczna
R.2.6 datę zwiedzania: 12.02.2016 r
R.2.7 godzinę wejścia grupy na targi: przedział między 10.00 a 11:30
R.2.8 liczbę studentów: 10
R.2.9 zaznaczone oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem zwiedzania targów
R.2.10 podpis pracownika biura podróży: Marek Figarski (lub Figarski)

R.3 Rezultat 3:  Szczegółowy program wycieczki edukacyj nej uwzględnia:

R.3.1 godzinę odjazdu pociagu z Wrocławia : 8.00
R.3.2 godzinę przyjazdu  do Poznania: 10.23

R.3.3
zwiedzanie z przewodnikiem Rynku (lub Starego Miasta) i  Ostrowa Tumskiego (lub 
Bazyliki Archikatedralnej lub miejsca chrztu Mieszka I)

R.3.4 zwiedzanie co najmniej 2 muzeów na Starym Mieście
R.3.5 zakwaterowanie w przedziale między godz. 10:30  a 11:30 w dn. 11.02.2016 r. 
R.3.6 wykwaterowanie do godz.10.00 w dn. 12.02.2016 r.

R.3.7
czas wolny lub czas do dyspozycji uczestników lub czas na posiłki we własnym zakresie

R.3.8 wizytę na targach w drugim dniu wycieczki 
R.3.9 godzinę odjazdu pociagu z Poznania: 16.10  lub 17:37
R.3.10 godzinę przyjazdu do Wrocławia: 18.57 lub 19:51

R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztów wycieczki edukacyjne j uwzględnia:

R.4.1
koszt biletów kolejowych: 400,00 zł (TLK + Szklarka Regio)  lub 460 zł (TLK + TLK) 
zgodnie ze zgłoszeniem przejazdu koleją

R.4.2 koszt noclegu w schronisku: 360 zł, koszt ubezpieczenia NNW 36 zł
R.4.3 koszty przewodnika turystycznego: 190 zł, opiekę pilota: 400 zł

R.4.4
koszty biletów wstępu do wybranych obiektów na Starym Mieście i na Ostrowie Tumskim: 
138 zł lub 160 zł lub 202 zł. Koszty biletów są obliczone poprawnie w odniesieniu do 
zaplanowanego programu zwiedzania.

R.4.5 koszty biletów wstępu na targi Tour Salon: 144 zł
R.4.6 koszty komunikacji miejskiej: 49 zł lub 91 zł 
R.4.7 koszty  świadczeń: suma kosztów wszystkich zaplanowanych świadczeń z tabeli
R.4.8 wyliczoną  marżę, stanowiącą 12%   kosztów świadczeń 
R.4.9 wyliczony  podatek VAT w wysokości 23% od  obliczonej marży

R.4.10

wyliczoną  łączną wartość imprezy turystycznej wynikającą z zaplanowanych świadczeń, 
marży i podatku VAT i cenę na 1 osobę wyliczoną jako iloraz wartości imprezy turystycznej 
podzielonej przez 10 (cena na 1 osobę podana z dokładnością do groszy lub zaokrąglona 
do pełnych złotych)
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