
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: TG.08

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TG.08-01-01_SG_zo

Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza si ę inne merytorycznie poprawne sformułowania

Rezultat 1: Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy tur ystycznej
uwzględnia:

R.1.1 przejazd autokarem wartość w zł: 2 145,00 lub 2 145

R.1.2 opiekę pilota wycieczek wartość w zł: 1 050,00 lub 1 050

R.1.3 ubezpieczenie NNW wartość w zł: 48,00 lub 48

R.1.4 nocleg wartość w zł: 2 380,00 lub 2 380

R.1.5
śniadanie wartość w zł: 340,00 lub 340, obiad wartość w zł: 680,00 lub 680, kolacja wartość w zł: 510,00  
lub 510

R.1.6 zajęcia warsztatowe wartość w zł: 240,00 lub 240

R.1.7
zwiedzanie 4 gospodarstw wartość w zł: Słoneczna Pasieka: 150,00 lub 150;        Bartnik: 180,00 lub 180; 
Pszczólka Maja: 90,00 lub 90; Cud Miód: 225,00 lub 225

R.1.8
marżę biura podróży w zł: 803,80 lub warto ść wynikaj ąca z oblicze ń 10% od sumy kosztów świadcze ń

R.1.9
podatek VAT od marży w zł: 184,87 lub warto ść wynikaj ąca z oblicze ń 23% od mar ży biura podró ży

R.1.10
cenę za imprezę dla 1 uczestnika w zł po zaokrągleniu w górę do pełnych zł: 602,00 lub 602 lub warto ść  
wynikaj ącą z podzielenia ceny za imprez ę dla grupy przez liczb ę uczestników tj.15 osób, po 
zaokrągleniu w gór ę do pełnych złotych
Rezultat 2: Oferta wycieczki
uwzględnia:

R.2.1 region: Kujawy  i termin: 15-17.09.2020 lub 15-17.09.20
R.2.2 liczbę uczestników: 15 

R.2.3
zakwaterowanie: Gospodarstwo Agroturystyczne Pszczółka Maja, Stara Wieś,     pokoje 3-osobowe

R.2.4
wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje  lub pełne  lub trzy posiłki dziennie  oraz wskazuje pierwsze i 
ostatnie świadczenie: od kolacji do obiadu

R.2.5 transport: 30-osobowy autokar z klimatyzacj ą

R.2.6 ubezpieczenie: rodzaj NNW; suma ubezpieczenia w zł: 10 000,00 lub 10 000

R.2.7
cena zawiera (minimum 3 spośród) : przejazd autokarem; noclegi lub zakwaterowanie; wy żywienie lub  
3 posiłki dziennie lub śniadania, obiady, kolacje; ubezpieczenie; opieka pi lota wycieczek; zaj ęcia 
warsztatowe lub warsztaty; zwiedzanie  gospodarstw agroturystyczny ch

R.2.8
program zawiera w Gospodarstwie Agroturystycznym Bartnik:  uloterapia 35,00 zł/os.  lub 35 zł/os. lub 
inhalacje 35,00 zł/os. lub 35 zł/os.

R.2.9
program zawiera w Gospodarstwie Agroturystycznym Pszczółka Maja:  zabiegi api-SPA (co najmniej 2 
spośród) :  masa ż ciepłym miodem 150,00 zł, peeling miodowy 180,00 z ł, kąpiel w mleczku 
pszczelim 250,00 zł, miodowa sauna 30,00 zł 

R.2.10
program zawiera w Gospodarstwie Agroturystycznym Cud Miód:  warsztaty Kosmetyki z miodu lub  
wykład Miód to zdrowie
Rezultat 3: Umowa z klientem
uwzględnia:

R.3.1 dane organizatora: Biuro Turystyki Natura, Cz ęstochowa, ul. Odrza ńska 20, 
R.3.2 NIP 908-890-87-67 lub 908 890 87 67 oraz wpis do ewidencji: nr 1401                   

R.3.3
osobę reprezentującą organizatora imię i nazwisko: Adam Wypych; funkcję: specjalista  do spraw/ds 
turystyki          

R.3.4
osobę reprezentującą klienta imię i nazwisko: Beata Michałowska;  funkcję: Prezes Stowarzyszenia

R.3.5 przedmiot umowy: wycieczka study tour lub study tour,  region: Kujawy
R.3.6 termin: 15-17.09.2020 lub 15-17.09.20
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R.3.7
cenę imprezy za 1 uczestnika w zł: 602,00 lub 602  lub cenę  dla 1 osoby w zł  podan ą    w 
dokumencie O ferta wycieczki

R.3.8
kwotę zaliczki w zł: 2 709,00 lub 2 709 lub kwot ę będącą wynikiem obliczenia 30% z całkowitej ceny 
imprezy zapisanej w §2 umowy

R.3.9 datę zapłaty zaliczki  zawartą pomiędzy: 20.05.2020 a 27.05.2020 lub 20.05.20 a 27.05.20   

R.3.10
kwotę dopłaty w zł: 6 321,00 lub 6 321 lub wynikaj ącą z oblicze ń różnicy ceny całkowitej imprezy z §2 
umowy i kwoty zaliczki z §3 umowy
Rezultat 4: Regulamin zwiedzania pasieki
uwzględnia:

R.4.1 wielkość grupy, opiekę przewodnika: do 20 osób  lub maksymalnie 20 osób
R.4.2 w zwiedzaniu nie mogą brać udziału: osoby uczulone lub z alergi ą na jad pszczeli

R.4.3
zalecany ubiór (minimum 2 spośród) : długie spodnie, koszule z długim r ękawem lub bluzki z długim 
rękawem, zakryte obuwie, kapelusz pszczelarski lub ochronne nakrycie głowy lub nakrycie 
chroni ące przed pszczołami  

R.4.4
zasady dotyczące wykonywania zdjęć: zdjęcia na u żytek własny lub za zgod ą właściciela pasieki w 
celach komercyjnych

R.4.5 używanie telefonów komórkowych: "wyciszone lub wył ączone"

R.4.6
postępowanie w przypadku użądlenia pszczoły: zgłosi ć  lub poinformowa ć przewodnika lub osob ę 
oprowadzaj ącą

R.4.7
zabrania się (minimum 3 spośród ): zwiedzania pasieki bez przewodnika; zabijania pszcz ół; 
wkładania r ąk do ula; wprowadzania psów; hałasowania; niszczeni a lub zrywania kwiatów; 
wykonywania gwałtownych ruchów lub wymachiwania r ękoma lub biegania
Rezultat 5: Faktura-procedura mar ży dla biur podró ży
zawiera:

R.5.1
dane sprzedawcy: Biuro Turystyki Natura, 42-202 Cz ęstochowa, ul. Odrza ńska 20
NIP: 908-890-87-67 lub NIP: 908 890 87 67

R.5.2
dane nabywcy: Stowarzyszenie Apiterapii, 97-500 Radomsko ul. Jura jska 67 
NIP: 907-897-56-45 lub NIP: 907 897 56 45

R.5.3 sposób zapłaty: przelew 
R.5.4 nazwę banku: AMI Bank ; numer konta: 78 9087 9087 9087 9087 9087 9088
R.5.5 w nazwie usługi: study tour na Kujawy   lub wycieczka na Kujawy
R.5.6 termin w nazwie usługi: 15-17.09.2020 lub 15-17.09.20
R.5.7 ilość: 15

R.5.8
wartość usługi brutto w zł: 9 030,00 lub 9 030 lub wynik mno żenia ilo ści i ceny jednostkowej brutto 
zapisanej w umowie

R.5.9 wartość usługi brutto oraz wartość RAZEM: są takie same

R.5.10
do zapłaty słownie: dziewi ęć tysi ęcy trzydzie ści złotych lub słownie zapisana kwota     z pozycji  DO 
ZAPŁATY wyra żona  w zł (z uwzgl ędnieniem groszy)
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