
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści turystycznej na obszarach wiejskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: TG.08

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TG.08-01-ceniania

Wersja arkusza: ia

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Szczegółowy program imprezy wypoczynkow o - krajoznawczej na Żuławach 
Wiślanych 
uwzględnia:

R.1.1
w dn. 10.07.2021 r zbiórkę przy siedzibie Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Bydgoszczy lub 
Towarowa 37 w Bydgoszczy

R.1.2
w dn. 10.07.2021 r. przejazd: Bydgoszcz - Kamienice                                                           w dn. 
14.07.2021 r. przejazd: Kamienice - Bydgoszcz       

R.1.3 w dn. 10.07.2021 r. : zakwaterowanie 
R.1.4 w dn. 10.07.2021 r. 3-godzinny spacer , po kolacji dyskoteka

R.1.5
w dn. 11.07 - 14.07.2021 r.: śniadania w godz.: 8:00 - 9:00                                                      w dn. 
11.07 i 13.07.2021 r.: suchy prowiant

R.1.6 w dn. 11.07.2021 r.: zwiedzanie Elbląga, rejs statkiem  i zwiedzanie Krynicy Morskiej
R.1.7 w dn. 12.07.2021 r.: zamiast kolacji ognisko z pieczeniem kiełbasek

R.1.8
w dn. 13.07.2021 r.: zwiedzanie Zamku Krzy żackiego w Malborku  oraz pobyt w Parku 
Ruchomych Dinozaurów w Malborku

R.1.9 udział w warsztatach  organizowanych w gospodarstwie: dwa razy przed obiadem
R.1.10 korzystanie z dodatkowych atrakcji gospodarstwa  lub zajęcia sportowe  lub zajęcia 

R.2 Rezultat 2: Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy wyp oczynkowo - krajoznawczej
uwzględnia:

R.2.1 wartość brutto noclegów w zł: 3 080,00 lub 3 080 

R.2.2 cena jednostkowa brutto w zł: śniadanie 15,00 lub 15;  obiad 22,00 lub 22; kolacja 18,00 lub 18
R.2.3 wartość brutto w zł: ognisko 550,00 lub 550;  suchy prowiant 748,00 lub 748
R.2.4 wartość brutto w zł:  transport 1 750,00 lub 1 750; koszty dodatkowe: 200,00 lub 200
R.2.5 ubezpieczenie: liczba osób 23 

R.2.6
koszt biletów wstępu w zł: do Muzeum Archeologiczno-Historycznego: 110,00 lub 110; Zamku w 
Malborku: 517,00 lub 517; Latarni Morskiej w Krynicy Morskiej: 88,00 lub 88

R.2.7
koszt biletów na rejs statkiem w zł: 880,00 lub 880; koszt biletów wstępu do Parku Ruchomych 
Dinozaurów w zł: 396,00 lub 396

R.2.8 marża: 12 % z sumy kosztów obliczonych przez zdającego
R.2.9 podatek VAT:  23% z marży obliczonej przez zdającego
R.2.10 koszt jednostkowy: koszt całkowity imprezy /20 zaokrąglony w górę do pełnych dziesięciu zł 

R.3 Rezultat 3: KP – dokument wpłaty zaliczki za imprez ę turystyczn ą 
uwzględnia:

R.3.1 miejscowość: Elbląg lub Bydgoszcz
R.3.2 datę wystawienia dokumentu: 11.05.2021
R.3.3 od kogo: Stowarzyszenie U śmiech Dziecka, ul. Towarowa 37, 85-382 Bydgoszcz
R.3.4 zapis tytułem: informacja o zaliczce  za udział w imprezie turystycznej
R.3.5 w pozycji Winien Kasa kwotę zaliczki: 30% wartości imprezy
R.3.6 kwotę z pozycji Razem zapisaną w pozycji: Słownie złotych
R.3.7 nazwisko osoby, która wystawiła lub kwotę otrzymała:  Wałkowska
R.4 Rezultat 4: Faktura – procedura mar ży dla biur podró ży 

uwzględnia:

R.4.1
dane sprzedawcy: Biuro Turystyczne Żuławy, ul. Kwiatowa 6, 82–287 Elbl ąg,
NIP: 476 392 99 22

R.4.2
dane nabywcy: Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka , ul. Towarowa 37, 85–382 Bydgoszcz , NIP: 
291 803 88 43

R.4.3 miejscowość: Elbląg
R.4.4 nazwę towaru lub usługi: impreza turystyczna lub wypoczynkowo - krajoznawcza
R.4.5 j.m., ilość: os., 20 lub impreza/szt., 1

R.4.6 w pozycji cena jednostkowa w zł: koszt jednostkowy wynikaj ący z kalkulacji  

R.4.7 w pozycji wartość brutto w zł: wynik mno żenia - cena jednostkowa razy ilo ść
R.4.8 w pozycji słownie zł: kwot ę z pozycji razem
R.4.9 numer konta: 43 5421 0000 0000 2167 8895 2222
R.4.10 sposób zapłaty: przelew 
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