
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda ż usług turystycznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: TG.15

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TG.15-01-01_SG_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1: Ulotka reklamowa wycieczki do Toruni a

zawiera:
R.1.1 miejsce wycieczki: Toruń oraz termin imprezy: 11-13.07.2020 
R.1.2 cenę imprezy w zł: 1 300,00 lub 1 300

R.1.3

opis miejscowości (minimum 4 spośród ): miasto woj. kujawsko-pomorskiego; lider turystyki w  
regionie; zabytkowy  lub średniowieczny zespół miejski lub Stare Miasto, Nowe Miasto;  Zamek 
Krzy żacki; wpisane na List ę UNESCO; wpisane na List ę Pomników Historii; wpisane do 
Kanonu Miejsc Historycznych; atrakcje o znaczeniu m iędzynarodowym; zbiory muzealne; 
międzynarodowe wydarzenia; festiwale kulturalne; Twier dza Toru ń 

R.1.4 położenie hotelu: blisko Starego Miasta lub bulwaru nad Wisł ą lub ul.Bulwar Filadelfijski 11

R.1.5

opis miejsca zakwaterowania (minimum 3 spośród) : pokoje SGL  lub jednoosobowe; pokoje 
wyposa żone w pojedyncze łó żko; designerskie meble; widok na Wisł ę lub Stare Miasto  lub  
park; widok na Most  Piłsudskiego lub zabudowania rynku; pokoje wyposa żone w TV; 
klimatyzacja; sejf; zestaw do parzenia kawy  lub herbaty; Internet; łazienka

R.1.6

opis wyżywienia (minimum 3 spośród ): pełne  lub 3 posiłki dziennie  lub od obiadu           w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu; w restauracji hotelowej Sa lt; dania kuchni 
regionalnej; z  tarasem z widokiem na Wisł ę; specjały kuchni hotelowej; posiłki w formie 
bufetu; śniadania 7:00-10:00; obiady 13:00 -16:00; kolacje 1 8:00-20:00

R.1.7

pozostałe informacje dotyczące hotelu (minimum 3 spośród ): zakwaterowanie od 12:00; 
wykwaterowanie do 11:00; parking podziemny lub niestrze żony  lub płatny; animacje dla 
dzieci; animacje dla dorosłych; aqua aerobic; nordi c walking; zumba; dancing; basen; sauna; 
jacuzzi; siłownia; fitness; strefa relaksu; sala za baw lub gier

R.1.8

świadczenia zawarte w cenie (minimum 4 spośród ): transport autokarem; zakwaterowanie  lub 2 
noclegi w pokoju SGL; pełne wy żywienie od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu; przewodnik miejski po Toruniu; ubezpieczen ie NNW; strefa SPA& Wellness; 
animacje; Internet

R.1.9 kontakt do Agenta Turystycznego: tel. 12 623 00 11; e-mail: coco.tours@agencja.pl
R.1.10 katalogową nazwę imprezy: Toruń w 3 dni 

R.2 Rezultat 2: Umowa - zgłoszenie udziału w imprezie t urystycznej
zawiera:

R.2.1
dane organizatora turystyki: Biuro Podró ży Smakuj Polsk ę,
ul. Szewska 14, 87-100 Toru ń

R.2.2
dane agenta turystycznego: Agencja Turystyczna Coco Tours,
ul.Karmelicka 32, 31-218 Kraków

R.2.3 termin imprezy: 11-13.07.2020
R.2.4 miejsce zakwaterowania: Copernicus Toru ń Hotel, ul. Bulwar Filadelfijski 11,Toru ń
R.2.5 miejsce wyjazdu: Kraków Główny, ul. Bosacka 18

R.2.6
dane zgłaszającego: Agnieszka Janosik, ul. Wawelska 1/2, 31-700 Kraków ;
tel. 666 777 333; PESEL: 79061122299

R.2.7 numer wpisu do CEOTiPUNPUT: K/0333/05/123/2001 
R.2.8 zaliczkę 30% w wysokości: 390,00 lub 390 zł płatną w dniu: 15.03.2020 
R.2.9 pozostałą kwotę należności w zł: 910,00 lub 910

R.2.10
miejscowość i datę podpisania umowy: Kraków, 15.03.2020;
podpis przedstawiciela Agenta: Janina Kreft  lub Kreft

R.3 Rezultat 3: Voucher uprawniaj ący do korzystania ze świadcze ń w hotelu
zawiera:

R.3.1 numer vouchera: 01/07/2020
R.3.2 termin imprezy: 11-13.07.2020 
R.3.3 imię i nazwisko Klienta: Agnieszka Janosik ; miejscowość pobytu: Toruń 

R.3.4
rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania: hotel **** , nazwę i adres obiektu zakwaterowania: 
Copernicus Toru ń Hotel, ul. Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toru ń
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R.3.5
rodzaj i termin pierwszego świadczenia: obiad 11.07.2020 ;
rodzaj i termin ostatniego świadczenia: śniadanie 13.07.2020

R.3.6
bezpłatne świadczenia w obiekcie (minimum 2 spośród) : strefa Spa & Wellness; basen; sauna;  
jacuzzi; siłownia; fitness; strefa relaksu; animacj e; nordic walking; aqua aerobic; zumba; 
dancing; Internet

R.3.7 rodzaj pokoju: SGL lub pojedynczy  lub jednoosobowy; rodzaj wyżywienia: FB lub pełne
R.3.8 liczbę osób ogólem: 1, w tym dorośli: 1, dzieci: 0 lub "-"
R.3.9 miejscowość wystawienia dokumentu: Kraków
R.3.10 podpis Klienta: Agnieszka Janosik  lub Janosik ; podpis Wystawiającego: Janina Kreft lub Kreft

R.4 Rezultat 4: Bilet na transport autokarowy
zawiera:

R.4.1
dane Sprzedawcy: Firma Przewozowa Piernik Trip Sp. z o.o.,
ul. Towarowa 17, 87-100 Toru ń, NIP: 555 666 77 33

R.4.2
na odcinku POWRÓT przystanek początkowy w Toruniu: Dworzec PKS,
ul. Dąbrowskiego 26

R.4.3 datę wystawienia biletu TAM i POWRÓT: 11.06.2020 
R.4.4 na odcinku TAM datę: 11.07.2020; godzinę: 05:00; trasę: Kraków - Toru ń
R.4.5 na odcinku POWRÓT datę: 13.07.2020; godzinę: 12:00;  trasę: Toruń - Kraków
R.4.6 na odcinku TAM cenę netto w PLN: 41,67 (+/-1 grosz);  8% VAT w PLN: 3,33 (+/-1 grosz)
R.4.7 na odcinku POWRÓT cenę brutto w PLN: 45,00 lub 45
R.5 Rezultat 5: Faktura za prowizj ę wystawion ą przez agenta turystycznego

zawiera:
R.5.1 miejsce i datę wystawienia faktury: Kraków, 13.07.2020 

R.5.2
dane Sprzedawcy: Agencja Turystyczna Coco Tours,
ul. Karmelicka 32, 31-218 Kraków

R.5.3 dane Nabywcy: Biuro Podró ży Smakuj Polsk ę, ul. Szewska 14, 87-100 Toru ń
R.5.4 Bank Sprzedawcy: ING Bank Śląski, nr konta: 32 1000 1000 0002 2211 1718 2222
R.5.5 nazwę towaru lub usługi: PROWIZJA, Toru ń, 23/22/2020/PL, Janosik 
R.5.6 wartość netto RAZEM w zł: 105,69 (+/- 1 grosz)
R.5.7 kwota podatku VAT RAZEM w zł: 24,31 (+/- 1 grosz)
R.5.8 wartość sprzedaży brutto RAZEM w zł: 130,00 lub 130
R.5.9 sposób zapłaty: przelew
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