
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 agenta turystycznego: Agencja Turystyczna Podró żnik , ul. Towarowa 3, 33-100 Tarnów 
R.1.2 rodzaj imprezy: wczasy lub impreza turystyczna,  termin: 17.04-24.04.2018 r.
R.1.3 miejsce zakwaterowania: Hotel Grand Orebi ć, wyżywienie: all inclusive

R.1.4
dane uczestników: Małgorzata Klimek , PESEL: 62092178291, 
Marek Klimek,  PESEL: 61030782018

R.1.5 adres uczestników: ul. Tulipanowa 34, 33-100 Tarnów,  telefon: 789 382 926
R.1.6 cenę za imprezę w zł: 4800 lub 4800,00
R.1.7 kwotę zaliczki w zł: 1440 lub 1440,00
R.1.8 kwotę dopłaty w zł: 3360 lub 3360,00
R.1.9 dodatkowy koszt wycieczek fakultatywnych wartość razem w zł: 572 lub 572,00
R.1.10 podpis zgłaszającego: Katarzyna Winiarska lub Winiarska

R.2 Rezultat 2. KP – dowód wpłaty dokonanej przez klient a  w dniu zawarcia umowy
uwzględnia:

R.2.1 numer KP: numer/01/2018 lub 18
R.2.2 miejscowość i datę wpłaty: Tarnów, 11.01.2018 r.
R.2.3 informację od kogo wpłata: Katarzyna Winiarska
R.2.4 informację o wpłacie zaliczki za wczasy  lub imprez ę w Chorwacji 
R.2.5 informację o wpłacie za wycieczki fakultatywne
R.2.6 kwotę wpłaty w zł: 2012 lub 2012,00  
R.2.7 podpis kasjera: Magdalena Czajka lub Czajka

R.3
Rezultat 3. Informacja dla uczestników wyjazdu o im prezie turystycznej wraz z wycieczkami 
fakultatywnymi
uwględnia:

R.3.1 datę i miejsce sporządzenia: od 11.01 do 31.01.2018 r., Tarnów

R.3.2
dane adresata: Małgorzata lub Marek Klimek lub M.M. Klimek lub P. K limek, 
ul. Tulipanowa 34, 33-100 Tarnów 

R.3.3 informację o rodzaju imprezy: wczasy lub impreza turystyczna  
R.3.4 informację o terminie imprezy: 17.04-24.04.2018 r. 

R.3.5
nazwę i opis położenia hotelu:  Hotel Grand Orebi ć, niedaleko centrum lub 1 km od centrum, przy 
plaży

R.3.6
minimum 3 informacje opisujące wyposażenie hotelu i pokojów: 2-osobowe pokoje 
z łazienkami i balkonami, pokoje z TV satelitarn ą, telefon, sejf, mini bar, klimatyzacja, Internet

R.3.7
minimum 2 informacje dotyczące opisu wyżywienia spośród: all inclusive, śniadanie
w godz. 7.00 – 10.00, obiad w godz. 12.00 – 14.00 o raz kolacje w godz. 19.00 – 21.00,   
w formie bufetu, podczas posiłków serwowane lokalne  alkohole

R.3.8
zagwarantowane świadczenia wynikające z umowy (minimum 4 informacje): przelot samolotem, 
opłaty lotniskowe, transfery lotnisko – hotel – lot nisko, zakwaterowanie, wy żywienie, opiek ę 
polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy (NNW, K L, baga ż)

R.3.9 dodatkową opłatę za leżaki i parasol na plaży: 10 EUR 
R.3.10 wycieczki fakultatywne: do Splitu i Dubrownika

R.4 Rezultat 4. Faktura za prowizj ę 
uwzględnia:

R.4.1 numer faktury: numer / 03 lub 04 / 2018 lub 18
R.4.2 datę wystawienia: od 17.03.2018 r. do 03.04.2018 r.
R.4.3 formę płatności: przelew

R.4.4
dane sprzedawcy: Agencja Turystyczna Podró żnik, ul. Towarowa 3, 33-100 Tarnów, 
NIP: 503 583 19 03

R.4.5
dane nabywcy: Biuro Podró ży Chorwacka Przygoda, ul. Wi ślicka 34, 00-328 Warszawa, NIP: 372 
029 37 28

R.4.6 numer konta: 35 7583 8920 0000 0000 3728 0191

R.4.7
nazwa towaru/usługi: wczasy lub impreza turystyczna w Chorwacji 
w terminie 17 – 24.04.2018 r.

R.4.8 cenę netto w zł: 150,00 lub 150, ilość: 2, wartość netto w zł: 300,00 lub 300 
R.4.9 stawkę podatku VAT: 23

R.4.10
kwotę podatku VAT z pozycji RAZEM w zł: 69,00 lub 69,  wartość brutto w zł z pozycji RAZEM: 369,00 
lub 369
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