
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznyc h

Oznaczenie 
kwalifikacji: TG.14

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TG.14-01-20.06-SG
Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne merytorycznie porawne sformułowania
R.1 Rezultat 1: Szczegółowy program wycieczki Szlaki em Zamków Gotyckich 

uwzględnia:
R.1.1 termin: 15-17.07.2020 

R.1.2
miejsce zbiórki uczestników: siedziba Bractwa  lub siedziba Stowarzyszenia                    lub  
ul. Zamkowa 3/1, Olsztyn 

R.1.3
przejazd na trasie: w pierwszym dniu Olsztyn-Kwidzyn , w drugim dniu Kwidzyn-Sztum, w 
trzecim dniu Malbork-Olsztyn

R.1.4
zwiedzanie: w pierwszym dniu Zamku w Kwidzynie , w drugim dniu Zamku w Sztumie ,      w 
trzecim dniu Zamku w Malborku

R.1.5
w pierwszym dniu: zakwaterowanie w Pensjonacie Miłosna  w Kwidzynie, w drugim dniu: 
zakwaterowanie w Hotelu Piast w Malborku; w trzecim dniu: wykwaterowanie   

R.1.6

wyżywienie wyłącznie: 
- w pierwszym dniu: obiad, kolacj ę  
- w drugim dniu: śniadanie, obiad, kolacj ę 
- w trzecim dniu: śniadanie, obiad  

R.1.7 w pierwszym dniu: godzinną przeja żdżkę bryczkami po mie ście  i godzinną jazdę konn ą

R.1.8
w drugim dniu: zwiedzanie atrakcji  Sztumu; wieczorne korzystanie z atrakcji obiektu 
noclegowego  lub korzystanie z np.: kręgielni, bilardu, rzutek, ogniska

R.1.9
w trzecim dniu: zwiedzanie w Malborku Ratusza i zabytków zwi ązanych z systemem 
obronnym miasta  lub Bramy Garncarskiej i Bramy Mariackiej

R.1.10
w Malborku: 1,5 godzinne spotkanie z Bractwem Rycerskim Chor ągiew Ziemi Malborskiej

R.2 Rezultat 2: Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy tur ystycznej 
uwzględnia:

R.2.1 nazwę imprezy: wycieczka Szlakiem Zamków Gotyckich  lub Szlak Zamków Gotyckich

R.2.2 razem koszt noclegów w zł: 7 050,00 lub 7 050
R.2.3 razem koszt wyżywienia w zł: 6 440,00 lub 6 440
R.2.4 wartość brutto transportu autokarowego w zł: 1 700,00 lub 1 700

R.2.5
wartość brutto pilotażu w zł: 750,00 lub 750
wartość brutto ubezpieczenia w zł: 372,00 lub 372

R.2.6
wartość brutto biletów wstępu w zł: 1 530,00 lub 1 530
wartość brutto usługi przewodnika w zł: 100,00 lub 100

R.2.7
wartość brutto w zł: przejżdżka bryczkami po mieście 960,00 lub 960,                                   
jazda konna 1 350,00 lub 1 350, opieka instruktora 200,00 lub 200

R.2.8 wartość marży w zł: 2 045,20 lub 10% od otrzymanej sumy kosztów (+/- 1 grosz)
R.2.9 podatek VAT w zł: 470,40 lub 23% od obliczonej warto ści mar ży (+/- 1 grosz)

R.2.10
koszt jednostkowy po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych: 766,00 lub 766                       lub 
obliczony koszt całkowity podzielony przez 30 

R.3 Rezultat 3: Formularz zamówienia usług w Stadninie Koni Miłosna 
uwzględnia:

R.3.1
dane zamawiającego: Biuro Podró ży Sky, ul. Janowicza 5, 10-692 Olsztyn ;                      
adres e-mail: skytour@onet.pl:  telefon kontaktowy: 89 555 40 77

R.3.2 termin realizacji zamawianych usług: 15.07.2020 
R.3.3 zaznaczenie: jazda konna w terenie, przeja żdżka bryczk ą (miasto)
R.3.4 liczbę osób: jazda konna w terenie 30; przejażdżka bryczką po mieście 31

R.3.5
liczbę minut/godzin: jazda konna w terenie 60 minut lub 1 godzina;                                       
przejażdżka bryczką po mieście 60 minut lub 1 godzina

R.3.6 godziny rozpoczęcia świadczeń zgodne z programem wycieczki
R.3.7 zaznaczenie opieki instruktora podczas jazdy konnej dla grupy: TAK
R.3.8 podpis zamawiajacego: Monika Zaj ąc lub Zając
R.3.9 miejscowość i datę: Olsztyn, 28.04.2020
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R.4 Rezultat 4: Rezerwacja e-mailowa usług w Zamkach Go tyckich 
uwzględnia:

R.4.1
adres e-mail nadawcy: skytour@onet.pl ;                                                                                
adres e-mail odbiorcy: rezerwacja@zamek.malbork.pl; datę wysłania: 28.04.2020 

R.4.2
temat e-maila: rezerwacja                                                                                                        
lub inne sformułowanie wskazujące na treść zawartą w wiadomości e-mail

R.4.3 formę grzecznościową np.: Szanowni Państwo
R.4.4 rodzaj zamawianych biletów: skreślono ulgowych 
R.4.5 informację o rezerwacji biletów wstępu do 3 zamków
R.4.6 nazwę grupy: Bractwo Rycerskie   

R.4.7
terminy zwiedzania zamków: 15.07.2020 Zamek w Kwidzynie;                                            
16.07.2020 Zamek w Sztumie; 17.07.2020  Zamek w Malborku

R.4.8 zapewnienie usług: przewodnika
R.4.9 zamówienie obiadu dla grupy w restauracji: na zamku w Malborku  lub Piwniczka
R.4.10 prośbę o przesłanie: potwierdzenia
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