
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznyc h

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.13

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.13-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1:  Ramowy program obozu tanecznego
uwzględnia:

R.1.1 warsztaty taneczne w 2, 3, 5, 6, 7 i 9 dniu pobytu

R.1.2 zwiedzanie Kołobrzegu lub wycieczkę po Kołobrzegu w drugim dniu po obiedzie

R.1.3
wycieczkę na trasie: Kołobrzeg-Trzęsacz-Niechorze-Międzyzdroje-Świnoujście-Jeziorko 
Turkusowe-Kamień Pomorski-Kołobrzeg w czwartym dniu pobytu

R.1.4 wycieczkę do oceanarium na Wyspie Rugia lub do Stralsund w ósmym dniu pobytu

R.1.5 plażowanie cztery razy w trakcie pobytu po obiedzie
R.1.6 wykorzystanie infrastruktury ośrodka czyli np. dyskotekę, ognisko, grill, zabawy i gry 
R.1.7 chrzest obozowy w piątym dniu pobytu
R.1.8 brak obiadów w czwartym i ósmym dniu pobytu podczas całodziennych wycieczek
R.1.9 wyżywienie: w pierwszym dniu pobytu obiad i kolacja, śniadanie w ostatnim dniu pobytu

R.1.10
czynności organizacyjne: zbiórka lub zakwaterowanie pierwszego dnia lub wykwaterowanie w 
dniu wyjazdu

R.2 Rezultat 2: Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy tur ystycznej
uwzględnia:

R.2.1 koszt noclegu w zł: 8 100,00 lub 8 100 
R.2.2 koszt obiadów w zł: 3 780,00 lub 3 780
R.2.3 koszt transportu w zł: 1 000,00 lub 1 000

R.2.4
wynagrodzenie opiekunów w zł: 2 200,00 lub 2 200
wynagrodzenie kierownika obozu w zł: 1 400,00 lub 1 400

R.2.5
wynagrodzenie instruktora w zł: 900,00 lub 900 , wynagrodzenie pielęgniarki w zł: 800,00 lub 
800, wynagrodzenie ratownika w zł: 500,00 lub 500

R.2.6
koszt wycieczki po Kołobrzegu w zł: 510,00 lub 510
koszt rejsu statkiem w zł: 450,00 lub 450

R.2.7
koszt wycieczki: Kołobrzeg-Trzęsacz-Niechorze-Międzyzdroje-Świnoujście-Jeziorko 
Turkusowe -Kamień Pomorski-Kołobrzeg w zł: 1 870,00 lub 1 870
koszt wycieczki do oceanarium w zł: 4 420,00 lub 4 420

R.2.8 marżę biura w zł: 2 582,40  lub 8% od obliczonej sumy kosztów (+/- 1 grosz)
R.2.9 podatek VAT w zł: 593,95  lub  23% od obliczonej warto ści mar ży (+/- 1 grosz)

R.2.10
koszt jednostkowy po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych: nie przekracza 1 200 zł

R.3 Rezultat 3: Zamówienie wycieczek dla uczestników ob ozu tanecznego 
uwględnia:

R.3.1
nazwę i adres biura organizującego wycieczki: Biuro Turystyczne Kolberg, 
ul. Je żynowa 24, 78-100 Kołobrzeg

R.3.2
nazwę wycieczki, termin, czas trwania: wycieczka po Kołobrzegu lub zwiedzanie 
Kołobrzegu, 02.07.2018 r., od 15:00 do 18:00 lub 3 godziny

R.3.3 cenę wycieczki na osobę po Kołobrzegu w zł: 15,00 lub 15

R.3.4

nazwę wycieczki, termin, czas trwania: Kołobrzeg – Trz ęsacz – Niechorze – Mi ędzyzdroje 
– Świnouj ście – Jeziorko Turkusowe – Kamie ń Pomorski – Kołobrzeg, 04.07.2018 r., od 
8:00 do 17:30 lub 9,5 godziny

R.3.5 cenę całodziennej wycieczki na osobę w zł: 55,00 lub 55

R.3.6
nazwę wycieczki, termin, czas trwania: wycieczka do oceanarium na wyspie Rugia lub 
wycieczka do oceanarium w Stralsund, 08.07.2018 r., od 6:00 do 20:00 lub 14 godzin

R.3.7 cenę wycieczki do oceanarium na osobę w zł: 130,00 lub 130
R.3.8 liczbę uczestników na każdej wycieczce: 34

R.3.9
miejsce zbiórki dla wszystkich wycieczek: obiekt noclegowy Rybka w Kołobrzegu lub 
ul. Piaskowa 10 w Kołobrzegu

R.3.10 podpis osoby zamawiającej: Monika Owczarska
R.4 Rezultat 4: Formularz zgłoszenia wypoczynku do kura torium

uwzględnia:

R.4.1
imię i nazwisko/nazwę i adres organizatora wypoczynku: Monika Owczarska lub  Biuro 
Turystyczne Bajkowa Kraina , ul. Piaskowa 25, 60 - 928 Pozna ń
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R.4.2
telefon, e-mail i REGON organizatora wypoczynku: 61 489 44 20, biuro@bajkowakraina.pl, 
300467892

R.4.3 czas trwania wypoczynku: 01 - 10.07.2018 r.
R.4.4 liczbę uczestników oraz ich przedział wiekowy: 30, 12 - 14 lat

R.4.5
imię i nazwisko oraz telefon kierownika obozu tanecznego: Magdalena Przybyłowicz,
689 409 489

R.4.6 imię i nazwisko wychowawców: Agnieszka Tomczyk, Karolina Nowaczyk

R.4.7
miejsce wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy Rybka, ul. Piaskowa 10, 
Kołobrzeg

R.4.8 informację o zabezpieczeniu medycznym: pielęgniarka lub ratownik
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