
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda ż usług turystycznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: TG.15

Numer zadania: 01

Kod arkusza: TG.15-01-22.01-SG_zo
Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
R.1 Rezultat 1: Ulotka informacyjna dla klienta o je dnodniowej wycieczce do Padwy

zapisane:
R.1.1 nazwa wycieczki: Padwa św. Antoniego
R.1.2 termin wycieczki: 22.04.2022
R.1.3 czas trwania wycieczki: 8 godzin  lub 1 dzień

R.1.4

w programie wycieczki (co najmniej 2 atrakcje spośród): historyczna cz ęść miasta,  kaplica 
Scrovegnich, najstarszy uniwersytet, Pałac Sprawied liwo ści przy Placu Erbe, Bazylika św. 
Antoniego z grobowcem i relikwiami patrona miasta, ogród botaniczny lub Orto Botanico, 
kościół św. Justyny, plac Prato del la Valle

R.1.5 miejsce posiłku: restauracja Dolce Vita
R.1.6 rodzaj posiłku: obiad
R.1.7 cena wycieczki w zł/os.: 140,00
R.2 Rezultat 2: Polecenie przelewu pierwszej raty za or ganizacj ę wyjazdu do Włoch

zapisane:
R.2.1 nazwa odbiorcy: Biuro Podró ży TourVia
R.2.2 numer rachunku odbiorcy: 20 1419 1006 2713 9955 9902 1003 (wyłącznie)
R.2.3 kwota PLN (liczbowo): 8 070,00 
R.2.4 numer rachunku zleceniodawcy: 43 0987 9876 8765 7654 0000 2211 (wyłącznie)
R.2.5 nazwa zleceniodawcy: Zespół Szkół Chemicznych
R.2.6 tytuł przelewu: Pierwsza rata, wyjazd do Włoch, 18 - 24.04. 20 22
R.2.7 data wystawienia Polecenia przelewu : z przedziału 13-25.01.2022
R.2.8 podpis zleceniodawcy: Jan Czapliński  (wyłącznie)
R.3 Rezultat 3:  Umowa przewozu

uwzględnia:
R.3.1 siedzibę Zleceniodawcy: Piła; NIP Zleceniodawcy: 334 21 61 902 
R.3.2 adres Zleceniobiorcy: Piła, ul. Leśna 10
R.3.3 liczbę osób: 41 
R.3.4 termin wycieczki: 18-24.04.2022

R.3.5
godzinę podstawienia autokaru w dniu wyjazdu: 06:30; godzinę powrotu autokaru w dniu 
przyjazdu: 11:00

R.3.6
nazwę i adres miejsca zakwaterowania: internat Liceo Duca degli Abruzzi, Via dell 
Corso 2

R.3.7 stawkę za kilometr w zł: 5,50
R.3.8 numer konta bankowego firmy transportowej: 09 5512 1001 9219 3200 0002 1243

R.3.9

4 informacje, kto ponosi dodatkowe koszty: 
- noclegi i wyżywienie dla 2 kierowców - zleceniodawca; 
- parkingi - zleceniobiorca; 
- opłaty za wjazdy do miast - zleceniobiorca;
- opłaty drogowe podczas przejazdu - zleceniobiorca

R.3.10 nazwisko Zleceniodawcy: Danilewski  (wyłącznie)
R.4 Rezultat 4: Nota koryguj ąca do faktury

zapisane:
R.4.1 miejscowość wystawienia noty: Piła
R.4.2 data wystawienia noty: nie wcześniej niż 13.01.2022
R.4.3 nazwa i adres wystawcy noty: Biuro Podró ży TourVia , Rynek 15; 64-930 Piła

R.4.4
dane i adres adresata noty (sprzedawcy): CD Transport Autokarowy,  ul. Leśna 10; 
64-913 Piła

R.4.5 nr faktury: 33/01/2022
R.4.6 miesiąc sprzedaży: styczeń
R.4.7 data wystawienia korygowanej notą faktury: 13.01.2022
R.4.8 treść korygowana: Rynek 51 
R.4.9 treść prawidłowa: Rynek 15 

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


