
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznyc h

Oznaczenie 
kwalifikacji: TG.14

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TG.14-01-01_01_zo

Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

Dopuszcza się inne równoznaczne merytorycznie sformułowania
R.1 Rezultat 1: Szczegółowy program wycieczki

uwzględnia:

R.1.1
zbiórkę przed Uniwersytetem Łódzkim, ul. Turystyczna 7 lub Uniwersytetem Łódzkim, Instytut Geografii 
Miast i Turyzmu lub ul. Turystyczna 7, Łódź

R.1.2
zakwaterowanie w Domu Wycieczkowym Czantoria w Ustroniu 18.05.2020 r. oraz wykwaterowanie z 
obiektu 21.05.2020 r.

R.1.3 obiad w pierwszym, trzecim i czwartym dniu imprezy 
R.1.4 kolację w pierwszym i drugim dniu imprezy
R.1.5 przejazd lub wjazd i zjazd koleją krzesełkową na Czantorię w pierwszym dniu imprezy
R.1.6 suchy prowiant w drugim dniu imprezy

R.1.7
wycieczkę lub wędrówkę z przewodnikiem na Równicę trwającą minimum 6 godzin oraz integrację przy 
muzyce w drugim dniu imprezy

R.1.8
zwiedzanie Leśnego Parku Niespodzianek i Pijalni Wód w Parku Zdrojowym lub Pijalni Wód lub Parku 
Zdrojowego w trzecim dniu imprezy

R.1.9 dwugodzinną prelekcję "W górach bezpiecznie" oraz biesiadę góralską w trzecim dniu imprezy
R.1.10 czas wolny lub do dyspozycji uczestników w każdym dniu imprezy

R.2 Rezultat 2: Arkusz kalkulacyjny kosztów wycieczki
uwzględnia:

R.2.1 trasę wycieczki: Łód ź - Ustro ń - Łód ź
R.2.2 termin: 18-21.05.2020 r.

R.2.3
wartość brutto w zł za nocleg: pokoje 3-os. 5 760,00 lub 5 760;  
pokoje 2-os. 2 160,00 lub 2 160

R.2.4
wartość brutto w zł za wyżywienie: obiad 2 550,00 lub 2 550; 
suchy prowiant 850,00 lub 850

R.2.5 wartość brutto w zł za transport: 2 940,00 lub 2 940

R.2.6
wartość brutto w zł za: wynagrodzenie pilota: 960,00 lub 960; wynagrodzenie przewodnika turystycznego: 
400,00 lub 400; ubezpieczenie 476,00 lub 476

R.2.7
wartość brutto w zł za bilety wstępu: kolej krzesełkowa na Czantorię 627,00 lub 627, 
Leśny Park Niespodzianek 726,00 lub 726

R.2.8
wartość brutto w zł kosztów dodatkowych: 200,00 lub 200, 
wynajęcie sali konferencyjnej: 400,00 lub 400

R.2.9
wartość marży w zł: 800,00 lub 800; 
wartość podatku VAT od marży w zł: 184,00 lub 184 

R.2.10
koszt na jednego uczestnika imprezy jest wynikiem podzielenia całkowitego kosztu imprez y 
turystycznej przez 30 osób zaokr ąglonym w gór ę do pełnych złotych 
i nie przekracza 800,00

R.3 Rezultat 3: Potwierdzenie przyj ęcia zamówienia
zawiera:

R.3.1 miejscowość i datę: Ustro ń, data w przedziale między 09.01.2020 r. a 09.02.2020 r. 

R.3.2
dane adresata: Prorektor Wojciech Kaczmarski, Uniwersytet Łódzki,  
ul. Turystyczna 7, 72-800 Łód ź lub Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast 
i Turyzmu, ul. Turystyczna 7, 72-800 Łód ź

R.3.3 termin wycieczki: 18-21.05.2020 r. i miejscowość docelową: Ustro ń

R.3.4
nazwę i adres obiektu noclegowego:  
Dom Wycieczkowy Czantoria, ul. Zdrojowa 18, 43-450 Ustro ń

R.3.5
zakwaterowanie (rodzaj i struktura pokojów): 
8 pokojów 3-osobowych, 4 pokoje 2-osobowe, 4 pokoje  1-osobowe

R.3.6
rodzaj wyżywienia: pełne lub 3 posiłki dziennie  oraz pierwsze i ostatnie świadczenie: 
od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

R.3.7 rodzaj transportu: autokar

R.3.8

świadczenia zawarte w cenie imprezy (minimum 4 z wymienionych) : 
noclegi lub zakwaterowanie, wy żywienie, transport, pilota ż, usługa przewodnicka, bilety wst ępu, 
ubezpieczenie, wynaj ęcie sali konferencyjnej, koszty dodatkowe, spotkani e integracyjne

R.3.9
zwiedzane atrakcje (minimum 3 z wymienionych) : 
Czantoria, Le śny Park Niespodzianek, Pijalnia Wód w Parku Zdrojow ym, Równica
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R.3.10 imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument: Andrzej Malinowski
R.4 Rezultat 4: Lista zakwaterowania w pokojach (roomin g list)

R.4.1 wszystkim uczestnikom zostały przydzielone pokoje 
R.4.2 pokoje jednoosobowe dla prorektora, kierowcy i pilota: nr 100, 101 oraz 201
R.4.3 pokój TWIN dla wykładowców: nr 102 lub 103 lub 203 lub 304
R.4.4 dodatkowy pokój 1 osobowy dla Rektora Janusza Przybyły: nr 301
R.4.5 w pokojach TWIN umieszczono po 2 osoby
R.4.6 w pokojach TPL umieszczono po 3 osoby
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