
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 podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1. Ulotka promuj ąca miasto Chodzie ż 
uwzględnia:

R.1.1 slogan promujący miasto

R.1.2
przyrodnicze atrakcje miasta (co najmniej 2 atrakcje spośród): jeziora, lasy, stok narciarski 
lubTalerz, punkt widokowy lub Wzgórze Gontyniec, kl imat uzdrowiskowy, wody mineralne, 
borowina, wzgórza morenowe, dolina Noteci

R.1.3
kulturowe atrakcje miasta (co najmniej 2 atrakcje spośród): rynek, ko ściół, dzwonnica, Domki lub 
Domy Tkaczy, fabryka porcelany, mury obronne, sanat orium, imprezy kulturalne

R.1.4
informację o wydarzeniach organizowanych w mieście (co najmniej 2 wydarzenia spośród): 
warsztaty jazzowe, festiwal piosenki, motorowodne m istrzostwa, Skandia Maraton, targi 
gospodarcze lub ekonomiczne 

R.1.5

informację o możliwości uprawiania sportu i rekreacji co najmniej 2 możliwości np. rejsy, wyci ąg lub 
stok narciarski lub narciarstwo, saneczkarstwo, bas en lub pływanie, sporty wodne, trasy 
rowerowe lub jazda rowerem, trasy piesze lub wyciec zki piesze, kort lub tenis, boiska lub 
piłka no żna lub siatkowa, hale sportowe, sauna, jacuzzi, zje żdżalnia

R.1.6 zwrot grzecznościowy kończący ulotkę
R.2 Rezultat 2. Mapa atrakcji turystycznych Chodzie ży 

uwzględnia wpisaną:
R.2.1 cyfr ę 1 przy kościele pw. Św. Floriana 
R.2.2 cyfr ę 2 przy Domach Tkaczy 
R.2.3 cyfr ę 3 przy rejsie statkiem Chodzieżanka
R.2.4 cyfr ę 4 przy fabryce porcelany
R.2.5 cyfr ę 5 przy sanatorium przeciwgruźliczym
R.2.6 cyfr ę 6 przy punkcie widokowym

R.3
Rezultat 3. Informacja o najkrótszej trasie pieszej  prowadz ącej z Hotelu Straszny Dwór do 
punktu Informacji Turystycznej w Chodzie ży, z uwzgl ędnieniem kierunków i nazw ulic

uwzględnia:
R.3.1 adres IT w Chodzieży: ul. Ko ściuszki 32
R.3.2 określone kierunki lub nazwy ulic prowadzące do punktu IT
R.3.3 wymieniona ulica: Ujska
R.4 Rezultat 4. Voucher do obiektu noclegowego

uwzględnia:
R.4.1 numer vouchera: 4/2019
R.4.2 dla kogo wystawiony: Adam Pogoda , liczba osób: 4
R.4.3 nazwę i adres obiektu noclegowego: Straszny Dwór, ul. Ujska 10, 64-800 Chodzie ż

R.4.4 standard pokoju: DBL lub dwuosobowy , liczba: 2

R.4.5
przyjazd w dniu od godziny / wyjazd w dniu do godziny: 20.05.2019 r. od 14:00 do 22.05.2019 r. do 
10:00

R.4.6 wyżywienie: 2 lub HB lub HP
R.4.7 pierwsze świadczenie: obiadokolacja
R.4.8 transport: własny lub samochód osobowy lub Ford Mondeo Combi
R.4.9 datę wystawienia vouchera: 08.01.2019 r.
R.4.10 podpis wystawiającego: Michał Zefir

R.5 Rezultat 5. Faktura-procedura mar ży dla biur podró ży
uwzględnia:

R.5.1 nr faktury: 5/01/2019, miejsce i data wystawienia: Łod ź, 08.01.2019 r. 

R.5.2
dane sprzedawcy: Biuro Podró ży Promujemy Polskie , ul. Ró żana 20, 91-463 Łód ź, 
NIP 222-555-22-11

R.5.3 dane nabywcy: Adam Pogoda, ul. Konna 21, 92-007 Łód ź

R.5.4 sposób płatności: przelew
R.5.5 termin płatności: 07.02.2019 r. lub 30 dni
R.5.6 numer konta biura podróży: 40 7575 2222 0000 0022 1111 7777

R.5.7
nazwę towaru/usługi: pobyt/impreza/wycieczka w/do Chodzie ży w terminie od 20.05 do 
22.05.2019 r. lub impreza numer 22PP/07/19

R.5.8
jm. osoba / sztuka, ilość: 4, cena jedn.: 700,00 zł (lub 700) lub jm. zamówienie / impreza / wycieczka / 
rezerwacja / sztuka, ilość 1, cena jedn. 2800,00 zł (lub 2800)

R.5.9 wartość brutto w zł: 2 800,00 lub 2 800
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R.5.10 kwotę słownie do zapłaty w zł: dwa tysi ące osiemset, zero groszy lub dwa tysi ące osiemset
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