
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: TG.08

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TG.08-01-01_zo
Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy int egracyjnej

uwzględnia:
R.1.1 sumę kosztów noclegów ze śniadaniem w zł: 3 230,00 (lub 3 230)
R.1.2 sumę kosztów wyżywienia w zł: 3 468,00 (lub 3 468)
R.1.3 koszt usługi transportowej w zł: 900,00 (lub 900)
R.1.4 koszt usługi pilota wycieczek w zł: 460,00 (lub 460)

R.1.5
koszt programu integracyjnego w zł: rozgrywki paintballowe 2 040,00 (lub 2 040) oraz warsztat barmański 2 
720,00 (lub 2 720)

R.1.6 koszt programu rekreacyjnego w zł: spływ kajakowy 860,00 (lub 860)
R.1.7 koszty ubezpieczenia w zł: 210,00 (lub 210)
R.1.8 sumę kosztów świadczeń ogółem w zł: 13 888,00 (lub 13 888)

R.1.9
marżę biura podróży w zł: 1 666,56 lub 12% od otrzymanej sumy oraz podatek VAT 383,31 lub 23% 
obliczonej mar ży

R.1.10 koszt całkowity imprezy w zł: 15 937,87 lub wynikaj ący z oblicze ń 
R.2 Rezultat 2: Umowa zlecenia dla pilota wycieczek

uwzględnia:
R.2.1 datę zawarcia umowy: 03.04.2019 r. i miejsce zawarcia umowy: Słupsk  lub Biuro Podró ży Relaks
R.2.2 dane Zleceniodawcy: Biuro Podró ży Relaks,  Słupsk, ul. Bałtycka 11, NIP 511 234 67 88 

R.2.3
nazwę rejestru dla Zleceniodawcy: Rejestr Organizatorów Turystyki i Po średników Turystycznych 
Województwa Pomorskiego w Gda ńsku

R.2.4
dane Zleceniobiorcy: Marcin Junkowski, zam. w Słupsku, ul. Bracka 88, do wód osobisty: CVB 571572

R.2.5 czynności objęte umową: pilota ż wycieczki/imprezy/wyjazdu lub usługi pilota wyciec zek
R.2.6 termin wykonania czynności objetych umową: 13.04 - 14.04.2019 r.
R.2.7 kwotę wynagrodzenia dla pilota wycieczek w zł: 460,00 (lub 460)
R.2.8 termin wypłaty wynagrodzenia: do 21.04.2019 r.
R.2.9 liczbę jednobrzmiących egzemplarzy umowy zlecenia: 2 

R.2.10
podpis Zleceniodawcy: Iga Maj lub I. Maj  oraz podpis Zleceniobiorcy: Marcin Junkowski lub M. Junkowski

R.3 Rezultat 3: Infromacja dla uczestników spływu kajak owego
uwzględnia:

R.3.1 dane klienta: Bossta Media  Sp. z o.o.
R.3.2 termin spływu kajakowego: 14.04.2019 r.

R.3.3
trasę spływu kajakowego: pocz ątek na Jeziorze Żarnowieckim/na przystani w pobli żu Hotelu 
Ogrodowego, koniec: na pla ży w miejscowo ści Dębki/u uj ścia Pia śnicy 

R.3.4 długość trasy: 7 km oraz planowany czas spływu: 2,5 godz.

R.3.5
elementy i usługi zapewnione na czas spływu kajakowego (minimum 3 spośród): wypo życzenie kajaków, 
kamizelek asekuracyjnych, apteczki, opiek ę instruktora, transport uczestników spływu i sprz ętu z/do 
hotelu, mapka z opisem trasy

R.3.6
odzież i wyposażenie, które należy zabrać ze sobą na spływ (minimum 3 spośród): wygodny strój 
dostosowany do pogody, sandały lub buty do sportów wodnych, peleryna przeciwdeszczowa, 
torba/etui wodoszczelne, nakrycie głowy, okulary pr zeciwsłoneczne

R.3.7

zasady bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego (minimum 3 spośród): założenie kamizelki 
asekuracyjnej, ostro żne wsiadanie i wysiadanie z kajaka, zaj ęcie miejsca tylko w kokpicie, zakaz 
skakania z kajaka do wody, pływanie przez jeziora b lisko brzegu, ustawianie kajaka podczas 
przybijania do brzegu/pod pr ąd, zaopatrzenie w apteczk ę, szkolenie przed wypłyni ęciem, dobór osób 
niedo świadczonych i słabo pływajacych z osobami o wi ększym do świadczeniu

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

R.4.1 sprzedawcę: Biuro Podró ży Relaks,  ul. Bałtycka 11, 76-200 Słupsk, NIP 511 234 67 88
R.4.2 nabywcę: Bossta Media Sp. z o.o., ul. Pomorska 61, 76-200 Słupsk, NIP 519  555 64 22
R.4.3 miejscowość wystawienia: Słupsk, dat ę wystawienia: 01.04.2019 r. 
R.4.4 sposób zapłaty: przelew 
R.4.5 numer konta biura podróży: 25 5555 7733 8822 9911 4488 2200
R.4.6 w nazwie: Impreza na Kaszubach lub Wyjazd na Kaszubach lub Wycieczka na Kaszubach 
R.4.7 w nazwie: 13.04-14.04.2019 r.
R.4.8 liczbę osób: 34, cenę jednostkową w zł: 469,00 (lub 469) lub cenę jednostkową wynikającą z kalkulacji

R.4.9
wartość brutto w zł: 15 946,00 (lub 15 946)  lub kwotę z wymnożenia liczby osób przez cenę jednostkową 
wynikającą z kalkulacji

R.4.10
wartość brutto zapisaną słownie: piętnaście tysi ęcy dziewi ęćset czterdzie ści sze ść zł lub słownie kwotę z 
wymnożenia liczby osób przez cenę jednostkową wynikającą z kalkulacji
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