
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznyc h

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.13

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.13-01_21.06-SG
Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1. Ramowy program imprezy studyjnej 

uwzględnia:

R.1.1
rodzaj imprezy: studyjna lub szkoleniowa lub edukacyjna lub krajoznawcza ;
termin: od 26.07 do 01.08.2021 ;  
trasa: Łód ź - Międzyzdroje - Wolin - Mi ędzyzdroje - Łód ź lub Łód ź - Międzyzdroje - Łód ź 

R.1.2 daty przy poszczególnych dniach imprezy: 26.07, 27.07, 28.07, 29.07, 30.07, 31.07 i 01.08 

R.1.3 w pierwszym dniu miejsce zbiórki: Łód ź Kaliska ; przejazd: Łód ź Kaliska - Międzyzdroje

R.1.4
w pierwszym dniu: zakwaterowanie ; Bałtycki Park Miniatur oraz spotkanie z 
pracownikami parku 

R.1.5
w drugim dniu: zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Woli ńskiego Parku Narodowego ,  
Zagrody Pokazowej Żubrów oraz wycieczka lub spacer po Woli ńskim Parku 
Narodowym

R.1.6
w trzecim, czwartym i szóstym dniu: praktyki zawodowe w Woli ńskim Parku Narodowym 
i Bałtyckim Parku Miniatur

R.1.7
posiłki: wyłącznie 2 posiłki dziennie od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu

R.1.8 w piątym dniu pobytu: udział w Festiwalu Słowian i Wikingów

R.1.9
w dowolnym dniu: Promenad ę Gwiazd lub spacer po centrum Mi ędzyzdrojów  lub 
Gabinet Figur Woskowych

R.1.10 w ostatnim dniu: przejazd Międzyzdroje - Łód ź Kaliska  lub powrót do Łodzi
R.2 Rezultat 2. Kalkulacja ceny imprezy studyjnej 

uwzględnia:
R.2.1 numer imprezy: 3107/2021

R.2.2
wartość świadczenia dla grupy (zł) za transport PKP na trasie Łódź - Międzyzdroje 709,95  
Międzyzdroje - Łódź 675,45

R.2.3
wartość świadczenia dla grupy (zł) za transport PKP Międzyzdroje - Wolin - Międzyzdroje 
95,70 lub 95,55

R.2.4
liczbę świadczeń obiadokolacji: 6;  
liczbę osób korzystających z obiadokolacji: 15

R.2.5 wartość świadczenia dla grupy (zł) za ubezpieczenie NNW: 336,00
R.2.6 wartość świadczenia dla grupy (zł) za pilotaż: 1 750,00

R.2.7
cenę jednostkową świadczenia (zł) za bilety wstępu do Bałtyckiego Parku Miniatur 
wyłącznie 14,00

R.2.8

wartość świadczenia dla grupy (zł) za bilety wstępu do: 
Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego 70,00; 
Zagrody Pokazowej Żubrów 70,00;
wartość świadczenia dla grupy (zł) za przewodnika po muzeum 50,00

R.2.9
marżę bez podatku VAT: obliczone 10% sumy planowanych kosztów świadczeń +/-0,01 zł; 
podatek VAT: obliczone 23% kwoty marży +/-0,01 zł

R.2.10
cenę jednostkową za imprezę po zaokrągleniu w górę do pełnych zł: kwota stanowiąca 
wynik podzielenia ogólnej ceny imprezy przez 14 osób

R.3 Rezultat 3. Potwierdzenie przyj ęcia zamówienia imprezy studyjnej
uwzględnia:

R.3.1 dane nadawcy: Biuro Turystyczne Perspektywy , ul. Lniana 75 , 91-463 Łód ź            
R.3.2 datę sporządzenia pisma: od 10.06 do 15.06.2021

R.3.3
nazwę i adres klienta: Uniwersytet Łódzki , Wydział Studiów Bałtyckich ,  
ul. Składowa 43 , 90-127 Łód ź

R.3.4
termin imprezy: 26.07 - 01.08.2021;  
liczbę osób: 15

R.3.5
rodzaj transportu: kolejowy; 
trasę: Łód ź Kaliska - Mi ędzyzdroje - Wolin - Mi ędzyzdroje - Łód ź Kaliska

R.3.6
liczbę noclegów: 6; 
liczbę i rodzaj pokoi: 2 pokoje 3-os. , 4 pokoje 2-os.  i 1 pokój 1-os.

R.3.7
miejsce praktyk: Woliński Park Narodowy, Bałtycki Park Miniatur ; 
liczbę dni i godzin: 3 dni po 7 godzin

R.3.8
liczbę śniadań: 6; daty śniadań: 27.07, 28.07, 29.07, 30.07, 31.07 i 01.08; 
liczbę obiadokolacji: 6; daty obiadokolacji: 26.07, 27.07, 28.07, 29.07, 30.07 i 31.07

R.3.9

świadczenia objęte ceną (minimum 4 spośród ): Bałtycki Park Miniatur; Woli ński Park 
Narodowy; Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego; Zagroda Pokazowa 
Żubrów; przewodnik po muzeum; nocleg; wy żywienie; transport; bilety wst ępu; 
ubezpieczenie; pilot

R.3.10
cenę imprezy dla 1 osoby: zgodna z kalkulacją; 
formę płatności: przelew;  
nr konta bankowego: 40 2222 1000 5555 8888 7777 3350

R.4
Rezultat 4. Zamówienie e-mailowe wst ępu do Muzeum Przyrodniczego Woli ńskiego 
Parku Narodowego 
uwzględnia:

R.4.1 adres e-mail nadawcy: perbiuro@onet.pl
R.4.2 adres e-mail odbiorcy: wolinskipn@wolinpn.pl
R.4.3 tytuł e-mail: rezerwacja  lub zamówienie
R.4.4 powitalny zwrot grzecznościowy: np. Szanowni Państwo, Dzień dobry
R.4.5 liczbę biletów: 15 lub 16
R.4.6 termin wstępu: 27.07.2021
R.4.7 godzinę wstępu
R.4.8 podpis osoby składającej zamówienie: Adam Malinowski
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