
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznyc h

Oznaczenie 
kwalifikacji: TG.14

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TG.14-01-22.01-SG_zo
Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1:  Szczegółowy program imprezy turystyczn ej

uwzględnia:

R.1.1
miejsce zbiórki: parking Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego  lub 
parking Uniwersytetu Wrocławskiego  lub Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław  lub 
Uniwersytet Wrocławski

R.1.2
zakwaterowanie: Dom Wczasowy  Jawor  w Ustroniu 09.05.2022  oraz 
wykwaterowanie: 12.05.2022

R.1.3 obiad: w pierwszym , drugim  i czwartym  dniu imprezy 
R.1.4 kolację: w pierwszym i trzecim dniu imprezy

R.1.5
w pierwszym dniu imprezy: przejazd lub wjazd i zjazd kolej ą krzesełkow ą na 
Czantori ę

R.1.6
w drugim dniu imprezy: zwiedzanie Pijalni Wód w Parku Zdrojowym lub Pijalni 
Wód lub Parku Zdrojowego oraz Leśnego Parku Niespodzianek 

R.1.7
w drugim dniu imprezy: prelekcj ę Bezpiecznie na szlaku turystycznym  oraz  
biesiad ę góralsk ą 

R.1.8
w trzecim dniu imprezy: wycieczk ę lub wędrówk ę z przewodnikiem na 
Równic ę  oraz integracj ę przy muzyce 

R.1.9 w czwartym dniu imprezy: spotkanie z gaw ędziarzem 
R.1.10 w każdym dniu imprezy: czas do dyspozycji uczestników

R.2 Rezultat 2: Kalkulacja ceny imprezy turystycznej
uwzględnia:

R.2.1 trasę wycieczki: Wrocław - Ustro ń - Wrocław
R.2.2 termin: 09-12.05.2022

R.2.3
wartość brutto w zł za nocleg: pokoje 3-os. 5 040 ,00; 
pokoje 2-os. 1 920 ,00

R.2.4
wartość brutto w zł za wyżywienie: obiad 2 970 ,00; suchy prowiant 990, 00; 
kolacja 1 320, 00

R.2.5 wartość brutto w zł za transport: 2 295,00

R.2.6
wartość brutto w zł za: wynagrodzenie pilota 1 400 ,00; wynagrodzenie 
przewodnika turystycznego 300 ,00; ubezpieczenie 544 ,00 

R.2.7
wartość brutto w zł za bilety wstępu: kolej krzesełkowa na Czantori ę 594,00; 
Leśny Park Niespodzianek 759 ,00 

R.2.8
wartość brutto w zł:  koszty dodatkowe 240,00;
wynajęcie sali konferencyjnej  440,00 

R.2.9
zakładana marża bez podatku VAT w zł: 1 500,00
zakładany podatek VAT w zł: 345,00

R.2.10
cena imprezy na jednego uczestnika: 785,00 lub jest wynikiem dzielenia 
całkowitej ceny imprezy turystycznej przez 30 osób,  zaokr ąglonym w gór ę 
do pełnych złotych

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

R.3.1 miejscowość: Wrocław  oraz datę: 12.01.2022

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



R.3.2

dane adresata: Prorektor Władysław Baczkowski, Uniwersytet Wrocław ski, 
pl. Uniwersytecki 1, 50-001 Wrocław lub Uniwersytet Wrocławski, Instytut 
Geografii 
i Rozwoju Regionalnego, Pl. Uniwersytecki 1, 50-001  Wrocław

R.3.3 termin wycieczki: 09-12.05. 2022 i miejscowość docelową: Ustro ń

R.3.4
nazwę i adres obiektu noclegowego: 
Dom Wczasowy Jawor , ul. Polna 8, 43-450 Ustro ń

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

R.3.6

wyżywienie (rodzaj oraz pierwsze i ostatnie świadczenie żywieniowe): pełne lub 3 
posiłki dziennie  lub FB 
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 wliczone w cenę 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, spotkanie integracyjne, biesiada góralska

R.3.9
zwiedzane atrakcje (minimum 3 z wymienionych): 
Czantoria, Le śny Park Niespodzianek, Pijalnia Wód w Parku Zdrojow ym, 
Równica

R.3.10 imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument: Tomasz Krawi ńsk i
R.4 Rezultat 4: Lista zakwaterowania w pokojach (roomin g list)

uwzględnia:
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 Tomasza Matulaka: 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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