
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda ż usług turystycznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.14

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.14-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1. Umowa - zgłoszenie udziału w imprezi e turystycznej
uwzględnia:

R.1.1 dane organizatora: Biuro Podró ży HIT , ul. Grochowska 5, 78-100 Kołobrzeg            

R.1.2
dane agenta turystycznego: Agencja Turystyczna Kornel,   ul. Kwiatowa 4, 
66-400 Gorzów Wielkopolski

R.1.3 miejscowość, datę: Gorzów Wielkopolski, 26.06.2018 r.

R.1.4
dane uczestnika (imię i nazwisko, adres, data urodzenia): Dominika Jankowiak, 
ul. Miodowa 6/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 04.08. 1993 r.

R.1.5 telefon i adres e-mail uczestnika: 606 789 345, dominika.j@wp.pl

R.1.6 rodzaj pokoju:  4-osobowy

R.1.7
wyżywienie (rodzaj wyżywienia oraz pierwsze i ostatnie świadczenie): FB lub pełne, 
od obiadu do śniadania

R.1.8 termin: 01-15.09.2018r., transport: we własnym zakresie

R.1.9
świadczenia zawarte w cenie (minimum 3 spośród): nocleg, wy żywienie, opieka trenera, opieka 
medyczna, ubezpieczenie NNW

R.1.10

wycieczki fakultatywne (tytuł, cena): wycieczka na Wydmy Łebskie 100,00 zł/os. 
lub 100 zł/os. lub 100,00 zł lub 100 zł , wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego 110,00 zł/os. 
lub 110 zł/os. lub 110,00 zł lub 110 zł

R.2 Rezultat 2. Informacje dla uczestnika wczasów Fitne ss Mix 
uwzględnia:

R.2.1 adres organizatora turnusu: ul. Grochowska 5, 78-100 Kołobrzeg
R.2.2 termin imprezy: 01-15.09.2018 r.
R.2.3 cena imprezy w zł: 1 800,00 lub 1 800 

R.2.4
rodzaj zajęć ruchowych (co najmniej 3 spośród): gimnastyka, jogging, fitness, streching, aerobik, 
step, joga, zaj ęcia na basenie

R.2.5
dostępny sprzęt (co najmniej 2 spośród):  TheraBand, drabinka koordynacyjna, tubing, guma 
treningowa, piłka fitness, step, stepper, rower sta cjonarny

R.3 Rezultat 3. Faktura - procedura mar ży dla biur podró ży dla klientki Dominiki Jankowiak

uwzględnia:

R.3.1
dane sprzedawcy: Biuro Podró ży HIT  Anna Zwierska, ul. Grochowska 5, 
78-100 Kołobrzeg, NIP 671-122-50-99

R.3.2 dane nabywcy: Dominika Jankowiak, ul. Miodowa 6/7, 66-400 Gorzó w Wielkopolski
R.3.3 sposób płatności: przelew
R.3.4 termin płatności: 26.06.2018 r.
R.3.5 nazwę usługi: wczasy Fitness Mix lub impreza nr 367/TF/09/18
R.3.6 numer konta biura podróży: 65 8986 1200 0000 0000 1232 3444
R.3.7 wartość brutto wczasów Fitness Mix w zł: 1 800,00 lub 1 800 
R.3.8 kwotę słownie do zapłaty: jeden tysi ąc osiemset złotych 00/100 lub tysi ąc osiemset

R.4 Rezultat 4. Karta rozliczenia prowizji nale żnej agentowi za miesi ąc czerwiec 2018 r.
uwzględnia:

R.4.1 numer umowy agencyjnej: 15/2017 
R.4.2 numer imprezy: 367/TF/09/18

R.4.3
dane klienta 1 (imię i nazwisko, cena imprezy w zł, numer faktury): Wioletta Kali ńska, 
1 800,00 lub 1 800, 124/06/18

R.4.4
dane klienta 2 (imię i nazwisko, cena imprezy w zł, numer faktury): Mirella Bezik,
 1 800,00 lub 1 800, 125/06/18

R.4.5
dane klienta 3 (imię i nazwisko, cena imprezy w zł, numer faktury): Dominika Jankowiak,
 1 800,00 lub 1 800, 136/06/18

R.4.6
dane klienta 4 (imię i nazwisko, cena imprezy w zł, numer faktury): Anna Szałapaj, 
1 800,00 lub 1 800, 138/06/18

R.4.7
dane klienta 5 (imię inazwisko, cena imprezy w zł, numer faktury): Edyta Miłka 1 800,00 
lub 1 800, 139/06/18

R.4.8 razem wpłaty w zł: 9 000,00 lub 9 000
R.4.9 prowizję od 1 osoby w zł: 123,00 lub 123
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R.4.10 należną prowizję w zł: 615,00  lub 615
R.5 Rezultat 5. Faktura wystawiona przez agenta za p rowizj ę 

uwzględnia:

R.5.1
dane sprzedawcy: Agencja Turystyczna Kornel, ul. Kwiatowa 4, 
66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 599-340-67-78 

R.5.2
dane nabywcy: Biuro Podró ży HIT  Anna Zwierska, ul. Grochowska 5, 78-100 Koło brzeg, NIP: 671-
122-50-99 

R.5.3 miejscowość i datę wystawienia: Gorzów Wielkopolski, data z przedziału 01-04.09.2018 r.

R.5.4
nazwę usługi: prowizja za wczasy Fitness Mix lub prowizja nr 367 /TF/09/18/ lub prowizja za wczasy 
w dniach 01-15.09.2018 r. lub prowizja za wczasy w Kołobrzegu

R.5.5 wartość netto w zł: 500,00 lub 500
R.5.6 kwotę podatku VAT w zł: 115,00 lub 115
R.5.7 wartość brutto w zł: 615,00 lub 615
R.5.8 numer konta: 88 9345 2345 8754 0000 0000 2112
R.5.9 formę płatności: przelew
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