
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Oznaczenie kwalifikacji: T.14
Numer zadania: 01
Kod arkusza: T.14-01-14.05

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1. Oferta jednodniowej wycieczki po okolicach Gi życka dla 30-
osobowej grupy seniorów z Niemiec   uwzględnia: 

R.1.1 dane organizatora: Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 
R.1.2 termin: 12.07.2014 r., w godzinach od min.9.00 – do max. 19.30 
R.1.3 zakwaterowanie, wyżywienie: Hotel Wodnik/Aqarius w Giżycku
R.1.4 transport: autokar
R.1.5 program: zwiedzanie z przewodnikiem Twierdzy Boyen w Giżycku 
R.1.6 program: zwiedzanie z przewodnikiem szlaku bunkrów/bunkru w Gierłoży
R.1.7 program: zwiedzanie z przewodnikiem zamku w Rynie
R.1.8 program: pokaz wyrobu białej broni i zbroi w Zbrojowni/Rynie 
R.1.9 koszt jednoniowej wycieczki: 110,- zl/os.

R.2
Rezultat 2. Hasło reklamowe atrakcji turystycznej Wilczego Sza ńca   

R.2.1 zachęca do odwiedzenia atrakcji

R.3
Rezultat 3. Rozliczenie imprezy turystycznej    uwzględnia: 

R.3.1 zwiedzanie Twierdzy Boyen w Giżycku: 540,00 zł (30 os. x 18,00 zł)
R.3.2 koszt przewodnika po Twierdzy Boyen w Giżycku: 200,00 zł
R.3.3 koszt przewodnika po zamku w Rynie: 100,00 zł
R.3.4 udział w pokazie wyrobu zbroi i broni białej: 900,00 zł (30 os. x 30,00 zł)

R.3.5
zwiedzanie z przewodnikiem Gierłoży – szlakiem bunkrów: 600,00 zł (30 os. 
x 20,00 zł)

R.3.6 koszt przewodnika po Gierłoży 200,00 zł
R.3.7 koszt świadczeń ogółem 2 540,00 zł
R.3.8 przychód ogółem: 30 os. x 110,00 zł = 3300,00 zł

R.3.9
obliczoną kwotę marży: 617,89 (dopuszcza się zaokrąglenie od 617,00 zł do 
618,00 zł)

R.3.10
obliczona kwotę podatku VAT:142,11 zł (dopuszcza się zaokrąglenie od 
142,00 zł do 143,00 zł) 

R.4
Rezultat 4. Faktura -procedura mar ży dla biur podró ży   uwzględnia: 

R.4.1
dane sprzedawcy: Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
ul.Wyzwolenia 2, 11-500 Giżycko

R.4.2 dane nabywcy: Biuro Podróży FRATER Alfredstrasse 21/2, 234567 Essen
R.4.3 datę wystawienia: 01.07.2014 r.
R.4.4 datę wykonania usługi: 12.07.2014 r.
R.4.5 nazwę usługi: wycieczka po okolicach Giżycka/Mazurach
R.4.6 ilość: 30, jednostka miary: osoba
R.4.7 cenę z podatkiem VAT: 110,00 zł
R.4.8 wartość wraz z podatkiem VAT: 3300,00 zł 
R.4.9 wartość określoną słownie  (wynikającą z wcześniejszych obliczeń)
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