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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu

• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.

Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE o ZAWODZIE
w zawodzie

2.1
Symbol kwalifikacji
HGT.07.
HGT.08.

2.2 Zadania zawodowe

Nazwa kwalifikacji

Przygotowanie imprez i

i

w zawodzie technik organizacji turystyki

przygotowany do wykonywania

1. w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i
a) projektowania imprez i
b) zamawiania imprez i
2. w

lienta oraz rozliczanie imprez i
a) prowadzenia informacji turystycznej;
b)
z
c)
i imprez turystycznych.

2.3

Od roku szkolnego 2019/2020
od 1

w zawodzie
w

alizowane w technikum oraz
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE z
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty
dla danej kwalifikacji w
w
).

i kryteria ich weryfikacji zapisane
w zawodzie szkolnictwa

Kwalifikacja HGT.07 Przygotowanie imprez i
3.1. 1 HGT.07

i higiena pracy
i higiena pracy

4) charakteryzuje prawa i
pracodawcy w
pracy oraz prawa pracy

Kryterium weryfikacji
i higieny

w zakresie ochrony pracy i

o tym zdarzeniu?
A.
B.
C. Rzecznik Praw Obywatelskich.
D.
Higieny.

i higiena pracy

Kryterium weryfikacji
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy
w

7) udziela pierwszej pomocy w
zdrowotnego

w trakcie wyko

w
A.
B.
C.
D.

-
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3.1.2 HGT.07.2 Podstawy turystyki
HGT.07.2. Podstawy turystyki

Kryterium weryfikacji

1) charakteryzuje rynek turystyczny

z rynkiem turystycznym

zadanie

Niemcy
Belgia
Czechy
Hiszpania
Grecja
do roku poprzedniego, zgodnie z

w latach 2017 2019
w roku
2017 w mln
2,1
0,11
0,6
0,5
0,9
0,8
w

w roku
2018 w mln
2,2
0,11
07
0,4
0,9
1,0

w roku
2019 w mln
2,4
0,12
0,7
0,5
1,1
1,2
w stosunku

A. Grecja.
B. Niemcy.
C.
D. Hiszpania.

HGT.07.2. Podstawy turystyki

Kryterium weryfikacji

2) charakteryzuje produkty turystyczne
Ogrodzony i
zU
o
A.
B.
C.
D.

w namiocie lub przyczepie samochodowej, zgodnie
i
to

zajazd.
kemping.
pole biwakowe.
pole namiotowe.
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HGT.07.2. Podstawy turystyki

Kryterium weryfikacji

3) charakteryzuje rodzaje turystyki
i
A.
B.
C.
D.

w ramach turystyki

tranzytowej.
motywacyjnej.
kwalifikowanej.

HGT.07.2. Podstawy turystyki

Kryterium weryfikacji
4)
promocji turystyki
w

A.
B.
C. Produkt.
D.

HGT.07.2. Podstawy turystyki

Kryterium weryfikacji
1) dobiera program komputerowy odpowiedni do

zawodowych

w sytuacji przedstawionej na filmie?
A. Sihot.
B. Chart.
C. ReHot.
D. MerlinX
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HGT.07.2. Podstawy turystyki

Kryterium weryfikacji
3) dobiera

indywidualnych

z

A.

B.

C.

D.

Pasztet a' la Singer
w
i orzechami
Delikatna zupa cebulowa
Karp po sefardyjsku Jakuba z
i
Carpaccio di Manzo z dodatkiem oliwy i startego parmezanu
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Kotlet Szwajcarski z boczkiem i
z sosem waniliowym
marynowane w
z
Deska gospodarza z rusztu i dodatki
Tort czekoladowy
Antipasto misto w
warzywa
Szafranowa zupa rybna z krewetkami i
Filetto di maiale z zielonym groszkiem cukrowym i
Sorbet owocowy
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3.1.3 HGT.07.3 Projektowanie imprez i
HGT.07.3. Projektowanie imprez i
1) projektuje imprezy i

Kryterium weryfikacji

z zakresu geografii
i

i

z
A. Lubelskiego.
B. Podlaskiego.
C.
D. Podkarpackiego.
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Zamkiem Lubomirskich?

HGT.07.3. Projektowanie imprez i
2) korzysta z
turystycznej i geograficznej podczas
projektowania imprez i

Kryterium weryfikacji
1) korzysta z tradycyjnych i
informacji podczas projektowania imprez i
turystycznych w
i

z
z Raciborowic do Witkowic.
A.
B.
C.
D.

8,8 km
9,7 km
11,1 km
12,7 km
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HGT.07.3. Projektowanie imprez i

Kryterium weryfikacji

w

i rodzaju turystyki

z
A. garncarzem.
B. pszczelarzem.
C.
D.
B

HGT.07.3. Projektowanie imprez i

Kryterium weryfikacji

4) przygotowuje programy imprez turystycznych
8.00-9.00
9.00-9.30
9.30-11.00
11.00-11.30
12.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.30
17.30-18.00
18.00-19.30
od 19.30

3) stosuje zasady projektowania imprez turystycznych

Otwarcie konferencji i powitanie
Sesja inauguracyjna: Nowe trendy w turystyce
Obiad
Warsztaty
Kolacja i

Promocja i

turystycznych
w turystyce

-integracyjna

i
konferencji, w godzinach od 11.00 do 11.30 oraz od 17.30 do 18.00?
A. Sesji plenarnych.
B. Przerw kawowych.
C.
D.

12

brakuje w przedstawionym planie

3.1.4 HGT.07.4

i
i

Kryterium weryfikacji

1) oblicza koszty imprez i
w kalkulacji imprezy turystycznej w Pieniny jest koszt
A. obiadu w
B.
C.
D.

w Czorsztynie.

i
2)
turystycznych

Kryterium weryfikacji

i podatek VAT imprez i

grupa za 4-godzinne

w

A. 287,99
B. 292,98
C.
D.

i

Kryterium weryfikacji

3) oblicza ceny imprez turystycznych
30 000,00

i podatek VAT
a

A.
B.
C.
D.

13

i
4) tworzy
turystycznych

turystycznych

i

2) wykorzystuje programy komputerowe do kalkulacji
i imprez turystycznych

a
A.
B.
C.
D.

kalkulacji

WordPad.
CorelDraw.
Power Point.
Microsoft Excel.

3.1. HGT.07.5

i imprez turystycznych
i imprez turystycznych

turystycznych

i

Kryterium weryfikacji
turystycznej zgodnie z
lub programem turystycznym

K
Narodowy?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Sudeckiego.
Karpackiego.
Beskidzkiego.
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i imprez turystycznych

turystycznych w

Kryterium weryfikacji

i obcym

w

i

o zapewnienie noclegu w terminie od 4 - 5.09.20XX r. dla 24Podstawowej nr 1002 w Warszawie. Do schroniska przyjedziemy o godz.19:00
a
i
10.07.20XX r.
w
A.
B.
C.
D.

Terminu pobytu grupy.
Ramowego programu wycieczki.
wa: B

i imprez turystycznych
3) stosuj
turystycznych

Kryterium weryfikacji

i
z

turystycznych
z

A. Czarteru.
B. Przewozu.
C.
D. Allotmentu.
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rezerwacji imprez i

i imprez turystycznych

turystyce
w

i rezerwacji w

Kryterium weryfikacji
4) dokonuje rezerwacji i
turystycznych systemem on-line

z wymienionych ofert onw

z Katowic

A.

B.

C.

D.
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3.1. HGT.07.6
Kryterium weryfikacji
2) rozumie proste wypowiedzi ustne
w standardowej
a ta
w zakresie
w
zawodowych:
a) rozumie proste

2) znajduje w
informacje

w standardowej
. napisy, broszury,

Attention!
All the seats on your return flight have been booked.
Please change the date of your return flight.
w systemie

on-line?
A. Anulowano miejsca na lot powrotny.
B.
C. Brak wolnych miejsc w samolocie na lot powrotny.
D.

Achtung!

w systemie

on-line?
A. Anulowano miejsca na lot powrotny.
B.
C. Brak wolnych miejsc w samolocie na lot powrotny.
D.
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Kryterium weryfikacji
4) uczestniczy w rozmowie w typowych
z
zawodowych reaguje w
w
komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:
1) reaguje ustnie (podczas rozmowy z innym
pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym
rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach
z wy
2) reaguje w formie prostego tekstu pisanego

1) rozpoczyna, prowadzi i

z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach
z
z
rezerwacja pokoju w obiekcie hotelarskim nie jest
A.
B. Your room reservation is available.
i
a reservation of the room for you.
C.
D.
i
z
rezerwacja pokoju w obiekcie hotelarskim nie jest
A. Ich storniere Ihre Buchung.
B.
C.
D. Es tut mir leid, aber ich habe in diesem Hotel noch nie gebucht.
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3.1.7 HGT.07.7. Kompetencje personalne i
HGT.07.7. Kompetencje personalne i
2) charakteryzuje zasady komunikacji
interpersonalnej

Kryterium weryfikacji
interpersonalnej

w komunikacji

A.

B.

C.

D.
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HGT.07.7. Kompetencje personalne i
6) planuje wykonanie zadania

Kryterium weryfikacji
2) charakteryzuje etapy planowania

z

w

A.
B.
C.
D.

przygotowanie oferty dla klienta.

przygotowanie oferty dla klienta.

3.1.8 HGT.07.8.

Efekt

Kryterium weryfikacji
1) rozpoznaje kompetencje i
w zespole
i

A.
B.
C.
D.

zdanie, emocje i

egocentryczna.
egoistyczna.
agresywna.
asertywna.

Kryterium weryfikacji
z

A.
B.
C.
D.

Autorytarny.
Perswazyjny.
Normatywny.
Demokratyczny.
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3.2
z

i trwa 180 minut.

z
w Augustowie i
z kontrahentami, oferty obiektu noclegowego w
w

o wybranych atrakcjach turystycznych, oferty restauracji

i konferencyjnych,
w Wilnie,
menu obiadowe z potrawami i napojami typowymi dla kuchni litewskiej.
Druki

w arkuszu egzaminacyjnym.
z w

polskim.

w Augustowie i wycieczki do Wilna

Bank Pekao S.A.
ul. Lipowa 74
15-

Pani Alicja Kowalska
16tel./fax: 67 456 15 72/73
e-mail: bptp@biuro.pl

z

w

o zorganizowanie 3-dniowego pobytu w Augustowie w terminie od 24.10. do 26.10.20XX r.
naszego banku. Celem wyjazdu jest uczestnictwo w
i Wilna.
o zapewnienie transportu autokarowego. Wyjazd grupy sprzed siedziby banku w
w godzinach porannych, a
o

W czasie trwania obu 2przerwie w
w
i

w

w 10 pokojach 1-osobowych i 5 pokojach 2-osobowych z pojedynczymi
w dniu wyjazdu w formie
klimatyzowanej

a

o zorganizowanie 15-minutowych przerw kawowych (po jednej
rzutnika, ekranu i
z mikro

w pierwszym dniu - spacer po
w w sali konferencyjnej o godz. 13:00
w godz. od 16:00 do 18:00, po kolacji
w Wieczornych Warsztatach Ceramicznych,
(1
w drugim dniu -godzinne zwiedzanie miasta z przewodnikiem w
obiad
z potrawami i napojami typowymi dla kuchni litewskiej i czas wolny w centrum Wilna),
w trzecim dniu w godz. od 9:00 do 11:00, rejs statkiem do Swobody.
o zapewnienie opieki pilota wycieczek oraz ubezpieczenia.
Genowefa Turek
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z kontrahentami

Parkingi:

Autokar klasy luksusowej Isuzu Turquoise 25-osobowy: 1
w pokoju 1-osobowym i
- 60 km/godz.
350

w Polsce i na Litwie. Koszty ubezpieczenia,

w pokoju 1-osobowym i
Centrum Informacji Turystycznej
Pilies g.2
Litwa -01124 Vilnius
tel. + 370 5 262 9654
faks: +370 5 262 8178
Przewodnik: Anna Petrauskas
Miejsce spotkania z

cy autokaru.

w

w Wilnie:

Pilies g.2.

zwiedzanie do 6 godzin: 150 euro
zwiedzanie do 3 godzin: 100 euro
zwiedzanie 1-lub 2-godzinne: 50 euro /godz.
Koszt obiadu w restauracji w Wilnie: 15 euro /os.
Ubezpieczenie: NNW (1 i
NNW i

Wszystkie ceny podane w zada
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Oferta obiektu noclegowego w
An offer of accommodation
Aqua Hotel
ul. Bursztynowa 81, 16Tel + 48 (87) 643 07 06 / Fax + 48 (87) 641 21 13
e-mail: recepcja@hotel.aqua.pl
Tax Identification Number (NIP): 5211232345
immediate surroundings there are

picturesque lakes
At your disposal there are two air-conditioned and modernly-equipped conference-business halls. We offer high quality equipment
and coffee breaks included in the price.
The Szafirowa Room - for up to 300 people in a cinema - type arrangement, and for up to 150 people at the tables: 400 PLN/h
The Rubinowa Room - for 40 people in a cinema - type arrangement and for 30 people at the tables: 300 PLN/h
Conference Department:
Marlena Rymarska
Tel + 48 (87) 643 07 00 / Fax + 48 (87) 641 21 00
e-mail: konferencje@hotel.aqua.pl
Room prices from 15. April 20XX to 30.September 20XX
Price per room/night:
For 1 person (single) with breakfast: 200 PLN
For 2 persons (twin) with breakfast: 280 PLN
For 2 persons (double) with breakfast: 300 PLN
For 3 persons (triple) with breakfast: 340 PLN
Buffet breakfasts
Room prices from 1. October 20XX to 15. April 20XX
Price per room/night:
For 1 person (single) with breakfast: 150 PLN
For 2 persons (twin) with breakfast: 200 PLN
For 2 persons (double) with breakfast: 230 PLN
For 3 persons (triple) with breakfast: 260 PLN
Buffet breakfasts
Alimentation
Buffet lunch: 50 PLN/person
Buffet supper: 30 PLN/person
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Oferta obiektu noclegowego w

Hotel Aqua
ul. Bursztynowa 81, 16Tel+ 48 (87) 643 07 06 Fax+ 48 (87) 641 2113
e-mail: recepcja@hotel.aqua.pl
Steuer-IdNr. (NIP) 5211232345
Erholungs- und Schulungszentrum liegt im Augustow malerische Seen: Sajno, Necko und Studzieniczne, verbunden mit dem
-System.
attete Business-und Konferenzvon
Szafirowa Saal Rubinowa Saal -

. Wir bieten Tagungstechnik
PLN/Std

rsonen in Zuschaueranordnung und bis 30 Personen an Tischen: 300 PLN/Std

Konferenzabteilung:
Marlena Rymarska
Tel+ 48 (87) 643 07 00 / Fax+ 48 (87) 641 21 00
e-mail: konferencje@hotel.aqua.pl
Zimmerpreisliste vom 15. April 20XX bis zum 30. September 20XX
:

3-BettZimmerpreisliste vom l. Oktober 20XX bis zum 15. April 20XX
:

3-BettVerpflegung
Mittagessenbuffet: 50 PLN/Person
Abendessenbuffet: 30 PLN/Person
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Oferta obiektu noclegowego w
a

a

Hotel qua
ul. Bursztynowa 81, 16+ 48 (87) 643 07 06 /
HH (NIP): 5211232345

+ 48 (87) 641 21 13
aqua.pl

o

-

Szafirowa

-

Rubinowa

-

Marlena Rymarska
aqua.pl
-

:
Twin
Double
-

-

:
Twin
Double
-

-
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Oferta obiektu noclegowego w

francuskim

Offre des logements
ul. Bursztynowa 81, 16e-mail: recepcja@hotel.aqua.pl
les alentours les plus proches

se trouvent des lacs pittoresques: Sajno, Necko et
A la disposition des visiteurs il y a
et les pauseslocation.
Salle Szafirowa - pour 300 personnes en disposition

t pour 150 personnes en disposition

Salle Rubinowa - pour 40 personnes en disposition de la salle de
Marlena Rymarska

48(87)641 21 00
e-mail: konferencje@hotel.aqua.pl
Tarifs chambres du 15. avril 20XX au 30. septembre 20XX
Prix pour chambre/jour:
Chambre pour l personne avec petitChambre pour 2 personnes (type Twin) avec petitChambre pour 2 personnes (type Double) avec petitChambre pour 3 personnes avec petitPetitsTarifs chambres du l. octobre 20XX au 15. avril 20XX
Prix pour chambre/jour:
Chambre pour l personne avec petitChambre pour 2 personnes (type Twin) avec petitChambre pour 2 personnes (type Double) avec petitChambre pour 3 personnes avec petitPetitsme du buffet.
Repas
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PLN/h.

Informacje o wybranych atrakcjach turystycznych
Atrakcje turystyczne Augustowa:
w
Zygmunta II Augusta.

i

w

- kolumna

- 1,5 godz.

Czas trwania

Organizator i
Miejski Dom Kultury w Augustowie
godz. 2000
Rzeka Netta - Jezioro NeckoStudzieniczne -

2 godz.

-

- Staw Swoboda

ulgowy:

normalny:

w Europie) -

-

Orientacyjny czas
rejsu
900, 1400, 1900

4 godz.

ulgowy:

normalny:

1200, 1600
Atrakcje turystyczne Wilna:
- jedna z
Kulturowego UNESCO
Ostra Brama

i

w

i

Muzeum Adama Mickiewicza
Cmentarz na Rossie
Czas zwiedzania ok. 3 godz.

.
Informacje dodatkowe
a

Symbol waluty
USD
EUR
RUB

Trasa

-Wilno

w

Kupno w
3,67
4,13
0,05

90
212

w km

Miasto Wilno
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3,86
4,34
0,06

- Jezioro

Oferta restauracji w Wilnie
Rodzaj potrawy

Danie
Oscypek z grilla z

Przystawki

z oliwkami
Szparagi zawijane w
Kibiny z farszem z kurczaka i
Zupa cebulowa z grzankami

Zupy

z
Gazpacho z
z jajkiem i
Lasagne bolognese z parmezanem
Kotlet schabowy z ziemniakami i
Cepeliny ze skwarkami i
crepes z
Knedliki z

Desery

i serem
i

Tiramisu
Creme brulee
Panna cotta
Sernik z brzoskwiniami
Kawa po turecku

Napoje

Herbata zielona z imbirem
Cappuccino
Kwas chlebowy

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

kalkulacja imprezy turystycznej,
i konferencyjnych,
w Wilnie,
menu obiadowe z potrawami i napojami typowymi dla kuchni litewskiej.
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godziny
od-do*
*godziny zapisuj
wg czasu polskiego

Punkty programu

29

godziny od-do*
*godziny zapisuj
wg czasu
polskiego

Punkty programu

30

godziny od-do*
*godziny zapisuj
wg czasu
polskiego

Punkty programu
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Kalkulacja imprezy turystycznej

Liczba

Liczba

Cena
jednostkowa
brutto w

Transport
Zakwaterowanie w pokojach
1 -osobowych
Zakwaterowanie w pokojach
2-osobowych
w hotelu - obiad
w hotelu - kolacja
Obiad w Wilnie
Wynajem sali konferencyjnej
Parkingi

w Wilnie
w Wilnie
Wieczorne
Warsztaty Ceramiczne
do Swobody

w Augustowie rejs

Ubezpieczenie (1. i

Podatek VAT

Cena imprezy od 1 uczestnika ( w

w
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w

hotelarskich i konferencyjnych

Hotel Aqua
ul. Bursztynowa 81
16Tel+ 48 (87) 643 07 06
Fax+ 48 (87) 641 2113
e-mail: recepcja@hotel.aqua.pl
NIP 5211232345
Specyfikacja pobytu grupy

ePrzebieg pobytu grupy
-m-

Pilot wycieczek*: tak
Kierowca*: tak
nie

(d-m-

nie

Pokoje hotelowe dla kierowcy/pilota
liczba pokoi 1Pokoje hotelowe dla

kierowcy

liczba pokoi 1liczba pokoi 2liczba pokoi 2liczba pokoi 3w hotelu

Sala konferencyjna
Nazwa sali i
Czas trwania: od

pilota

Nazwa sali i

Obiad

Liczba przerw

Kolacja
Nazwa sali i
C

karta kredytowa

rzutnik
podest

przelew

ekran
mikrofon
dodatkowe*

i
fotograf
*
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w Wilnie

(nazwa, adres, faks)
i nazwisko przewodnika
turystycznego

Termin zwiedzania
wg czasu polskiego
Czas zwiedzania

wg czasu litewskiego
liczba godzin:

Miejsce spotkania z

i
w euro
w
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od godz......................................
do godz......................................
od godz......................................
do godz......................................

Menu obiadowe z potrawami i napojami typowymi dla kuchni litewskiej
Rodzaj
potrawy/napoju

Danie
dla kuchni litewskiej)

Przystawka

Zupa

Deser
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z kryteriami weryfikacji:

HGT.07.2. Podstawy turystyki

Kryteria weryfikacji
indywidualnych potrzeb

HGT.07.3. Projektowanie imprez i

Kryteria weryfikacji

4) przygotowuje programy imprez turystycznych

3) stosuje zasady projektowania imprez turystycznych
4) dostosowuje program imprezy turystycznej do potrzeb,
i
5) opracowuje program imprezy turystycznej

i
1) oblicza koszty imprez i

4) oblicza
w
i liczby

i podatek VAT imprez i

turystycznych

Kryteria weryfikacji

3) oblicza ceny imprez turystycznych

2) stosuje zasady opodatkowania imprez i
turystycznych
4) oblicza podatek VAT od imprez turystycznych
i podatek VAT

i imprez turystycznych

turystycznych w

i obcym

Kryteria weryfikacji
w

polskim i
i

turystycznej
zawodowy

(ze

w
i zawodowych w

a) ze stanowiskiem pracy i

Kryteria weryfikacji
1) rozpoznaje oraz
a)
pracy
b)
do realiz
c)

36

w zakresie:

z
i
i

z

w tym
i higieny

b) z
w danym zawodzie
c) z
d) z

z danym zawodem
w danym zawodzie

zawodowych
d)
z
e)

w

z zakresu kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i
Program ramowy/
pobytowej, objazdowej, kempingowej,
pobytu w uzdrowisku itp.,

w tym: kolonii, zimowiska, obozu, konferencji, eventu, wycieczki

Kalkulacja/kosztorys/arkusz kalkulacyjny imprezy turystycznej,
Potwie

prezy i
w tym:

kajakowego,
a/anulacja rezerwacji imprezy i

-rozrywkowych i
i

w tym: wprowadzenie
rekreacyjnych i sportowych,
-sportowego oraz

Menu, w tym: obiadu, obia
w

wybranych kuchni itp.
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Kwalifikacja.

oraz rozliczanie imprez i

3.3
i higiena pracy

3.3.1 HGT.
HGT.

i higiena pracy

Kryterium weryfikacji

1)

w
z

z

z
w Egipcie?

A.
B.
C.
D.

HGT.08.1

i higiena pracy

Kryterium weryfikacji

2) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii oraz przepisami
i higieny pracy, ochrony
i
Zgodnie z zasadami BHP, pracownik biura podr
zwarcia powinien

i

w sytuacji awarii drukarki

A.
B.
C.
D.

38

i higiena pracy

HGT.08.1

Kryterium weryfikacji

3) udziela pierwszej pomocy w

w
turystycznym jeden z
A.
B.
C.
D.

u poszkodowanego

i jest nieprzytomny?
w pozycji bezpiecznej.
u

3.3.2 HGT.08.2 Podstawy turystyki
HGT:08.2 Podstawy turystyki

Kryterium weryfikacji

3) charakteryzuje rodzaje turystyki

A.
B.
C.
D.

Motywacyjnej.
Krajoznawczej.
Kwalifikowanej.
Wypoczynkowej.
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HGT.08.2 Podstawy turystyki

Kryterium weryfikacji

7)
w

pr
A.
B.
C.
D.

w Andaluzji,

Kakavia.
Rosolnik.
Gazpacho.
Minestrone.

3.3.3 HGT.08.3 Organizowanie informacji turystycznej
.
HGT.08.3 Organizowanie informacji turystycznej
3)
klienta w

Kryterium weryfikacji
4) wykorzystuje do udzielania informacji mapy, atlasy,
plany miast, przewodniki i informatory opracowane
i
w

iw

Znak przedstawiony, ustawiony przy szlaku turystycznym w
w postaci
A. osuwisk skalnych.
B.
lawin.
C.
D.
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o

HGT.08.3 Organizowanie informacji turystycznej

Kryterium weryfikacji

4) charakteryzuje atrakcje turystyczne Europy
i

3) opisuje porty lotnicze, rzeczne, dworce, szlaki
komunikacyjne

dowe zadanie

A.
B.
C.
D.

pieszej.
morskiej.
rowerowej.
narciarskiej.

3.3.4 HGT.

i

HGT.

i

1)

i
z

Kryterium weryfikacji
w procesie

3) wymienia instrumenty promocji imprez i
turystycznych

w
A.
B.
C.
D.

w agencjach turystycznych?

Organizowanie
Udzielanie
Prezentowanie ofert przez referenta w
Informowanie o ofercie biur

.
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HGT.

i

3)

Kryterium weryfikacji
1) oferuje imprezy i

i

Pan Adam Nowakowski z
12-20.08.20XX r

w

w terminie
z zamieszczonymi w ramce

W celu rezerwacji
rejsu.
-

w EUR.

rejs 1 5 nocy 100 EUR
rejs 6 8 nocy 200 EUR
rejs 9 14 nocy 300 EUR
rejs ponad 14 nocy 400 EUR
wE
A.
B.
C.
D.

z

200 EUR
400 EUR
600 EUR
800 EUR

HGT.

i

i

Kryterium weryfikacji
w procesie

1) wymienia instrumenty marketingu stosowane
i
w

imprezy turystycznej z
prezentowany film?
A. Dystrybucji.
B. Produktu.
C. Promocji.
D. Ceny.
Od

42

HGT.

4)
imprez i

i

turystycznych

Kryterium weryfikacji
imprez i

i
i

A.

B.

C.

D.
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3.3.5 HGT.08.5 Realizacja imprez i
HGT.08.5 Realizacja imprez i

Kryterium weryfikacji

1)

i

w

A.

w celu realizacji tego zlecenia?

B.

C.

HGT.08.5 Realizacja imprez i

D.

Kryterium weryfikacji
3) wykonuje zadania pilota wycieczek podczas
realizacji imprezy turystycznej

2)

w
A.
B.
C.
D.

turystycznej.
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HGT.08.5 Realizacja imprez i

Kryterium weryfikacji
7) sto
przewodnictwa turystycznego

3) stosuje metody przewodnictwa turystycznego

pieszym szlakiem turystycznym do schroniska w

A.

B.

C.

D.

45

w zakresie

HGT.08.5 Realizacja imprez i

Kryterium weryfikacji

4)
z

w Turcji?

A.

w ofercie wycieczek

B.

C.

D.

46

HGT.08.5 Realizacja imprez i
5)
imprez i

z

Kryterium weryfikacji
w procesie realizacji

z

turystycznej

P
Do: Hotel Reneisanse
w dniu 18 lipca w godzinach 16.00-17.00 w hotelowym lobby barze i
o przygotowanie menu w postaci koktajli alkoholowych i
i talerzy.
A.
B.
C.
D.

w celu

a
potwierdzenia
z
uzyskania informacji o

3.3.6 HGT.08.6 Rozliczanie imprez i
HGT.08.6 Rozliczanie imprez i

1) rozlicza koszty imprez i

Kryterium weryfikacji
urystycznych

turystycznej

z podanych informacji nie wchodzi w zakres sprawozdania pilota wycieczek
A. O przebiegu imprezy turystycznej.
B.
C.
D. O sytuacjach awaryjnych podczas wycieczki.
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z przebiegu imprezy

HGT.08.6 Rozliczanie imprez i

Kryterium weryfikacji

3)
turystycznych

1)

i

Pilot wycieczek
w
podczas imprezy turystycznej. w

w

do biura przy rozliczeniu zaliczki?
A.
B. 850,00
C.
D.

HGT.08.6 Rozliczanie imprez i

Kryterium weryfikacji

2)
imprezy turystycznej

2)
turystycznej

i

i
Lp.
1
2
3

Lp.
1
2
3

Adam Nowak
Jan Kowalski
Anna Kaczmarek

Kwota

Koszt brutto
Obiad
Opieka pilota

Rozliczenie
1
2
Podatek VAT
A.
B.
C.
D.

48

i podatku VAT od imprezy

3.3.7 HGT.08.7
HGT.

2)

Kryterium weryfikacji

w

w

2) znajduje w
informacje
a

w zakresie

w standardowej
b) rozumie proste

, broszury,

Infant discount is 90% off the regular rate and applies to children under 2 who do not need a separate
seat on board. Children from 2 to 11 are entitled to a 25% discount off the regular rate and a separate
seat.
Zgodnie z zamieszczonymi w

A.
B.
C.
D.

w wieku

do 2 lat z oddzielnym miejscem w samolocie.
2 - 11 lat z oddzielnym miejscem w samolocie.
do 2 lat bez oddzielnego miejsca w samolocie.
2 - 11 lat bez oddzielnego miejsca w samolocie.

Zgodnie z zamieszczonymi w

A.
B.
C.
D.

w

w

w wieku

do 2 lat z oddzielnym miejscem w samolocie.
2 - 11 lat z oddzielnym miejscem w samolocie.
do 2 lat bez oddzielnego miejsca w samolocie.
2 - 11 lat bez oddzielnego miejsca w samolocie.
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podstawowej taryfy

Kryterium weryfikacji
w
2)
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,

3)
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w
w
i logiczne wypowiedzi

i logiczne wypowiedzi
komunikat, ezawodem

z wykonym

z

Klient pyta o
klienta?
A.
B.
C.
D.

The restaurant is upstairs.
The restaurant is downstairs.
The restaurant is straight ahead.
The restaurant is around the corner.

Klient pyta o
klienta?
A.
B.
C.
D.

z

Das Restaurant befindet sich im Obergeschoss.
Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss.
Das Restaurant ist geradeaus.
Das Restaurant ist um die Ecke.
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3.3.8 HGT.08.8 Kompetencje personalne i
HGT:08.8 Kompetencje personalne i

5)
zawodowe

Kryterium weryfikacji
w

1)

i

Na podstawie analizy
z

z

w

Analiza ankiet.
w
Wypoczynek nad morzem.

w kolejnym roku.
2018

2019

2020

60
20
10
10

50
20
10
20

30
20
10
40

A. Wypoczynek na Krecie.
B.
C.
D.

HGT.08.8 Kompetencje personalne i

Kryterium weryfikacji
4) stosuje metody komunikacji niewerbalnej

2) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

z klientem?

A.

B.

C.
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D.

3.3.9 HGT.08.9 Organizacja pracy
HGT.

Kryterium weryfikacji
2)
i

2) dobiera osoby do wykonania

owi

pracodawca powinien przydzieli zadanie zebrania informacji do bazy

A. Informatykowi.
B. Referentowi.
C.
D. Kadrowej.

HGT.

Kryterium weryfikacji

Efekt
3)
Organizator turystyki w
powinien

z

A.
B. w szkoleniach zawodowych.
C. w spotkaniu integracyjnym.
D.

HGT.

Kryterium weryfikacji
1) rozpoznaje kompetencje i
w zespole

2)

u
A. zorganizowanie i samodyscyplina.
i niezdecydowanie.
B.
C.
i niska samoocena.
D.
i
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3.4
z

rok 20XX

i trwa 150 minut.

z oferty wycieczki Niemcy, Bawaria - 5 dni, korespondencji ew
ku obcym, informacji o

na

w wycieczce Niemcy, Bawaria - 5 dni,

Niemcy, Bawaria - 5 dni,
Janek SA do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za

.

w arkuszu egzaminacyjnym.
Wszystkie dokumen

sporz dz w j zyku polskim.
Oferta wycieczki

Niemcy, Bawaria - 5 dni
Ramowy program wycieczki:
1.
Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd do Niemiec.
2.

u

Garmisch-Partenkirchen
Zugspitze. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3.
i
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4.

ka Bawarskiego Neuschwanstein
Przejazd do

w

Monachium. Zwiedzanie

Placu Mariackiego, katedry Frauenkirche. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5.
Przyjazd do Polski w
CENA WYCIECZKI: 910,00 z /osoba
Cena zawiera:
przejazd autokarem i
3 noclegi (pokoje z

obiadokolacje (serwowane do stolika)
ubezpieczenie KL/NNW SIGNAL IDUNA
i
.
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i

zabytkowego centrum

Korespondencja eOd: szkola@ptz-katowice.pl
Do: biuro@janek.net.pl
Temat: Z
enie udzia u w imprezie turystycznej

I/BAW/20XX) w terminie 21-

Data: 14.05.20XX r.

z

w

Prosimy o

i
tem i w

o

ceny i

z tym, zgodnie z

,
Z
Dyrektor
Dorota Klimczyk
Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach
ul. Raciborska 1
40-074 Katowice
NIP 6832836868
tel.: + 48 505 555 005

Od: biuro@janek.net.pl
Do: szkola@ptz-katowice.pl
Temat: Rezerwacja udzia u w wycieczce Niemcy, Bawaria - 5 dni

Niemcy, Bawaria - 5 dni (nr katalogowy imprezy I/BAW/20XX)

w terminie 21dla
od ceny podstawowej imprezy.
w
w imprezie zostanie podpisana w

w

-

Zapraszamy do naszej siedziby w celu podpisania umowy i
korespondencji i
Z

Data: 15.05.20XX r.

,

specjalista ds. turystyki
B
Janek SA
tel.: + 48 606 688 888
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015/Z/20XX.

z

Zaliczka

w dalszej

i
(fragment)

Dane organizatora turystyki z
Firma lub nazwa
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

7297297799

Numer ewidencyjny

6777

Data wpisu do Ewidencji

2003-12-30

Forma prawna

S.A.

Numer wpisu do rejestru

830

Data dokonania wpisu do rejestru

2004-10-28
-206 Katowice

Siedziba

-206 Katowice

Janek SA z
iw
z
odprowadza na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
1.

z

i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego

w ramach przewozu czarterowego z
2. za imprezy turystyczne na terytor
z
lotniczy w ramach przewozu czarterowego
3.
z
w ramach przewozu czarterowego, z
4.
z
imprezy turystyczne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej
z
podpisanych w
i
w terminie do dnia 21.
w
Janek SA w
o
w
z 41 klientami,
2 umowy o
o
O

w

z 7 klientami,

w imprezie turystycznej autokarowej po Polsce i do Niemiec z 69 klientami.
w

z
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umowy o

w imprezie turystycznej.

Reklamacja w
Katowice, 26.09. 20XX

Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach
ul. Raciborska 1
40-074 Katowice

B

Janek SA
40-206 Katowice

It applies to:
- trip to Bavaria from 21-25.09.20XX (contract No. 75/06/20XX, concluded on May 18, 20XX)
I would like to make a complaint about meals during a trip to Bavaria. Students and parents report that the breakfast menu in the hotels
was very poor and usually consisted of bread, butter, jams and honey. The students had to buy food because breakfasts were not very
filling.
In connection with the above, i am asking for compensation in the amount of 20% of the amount paid for the trip for the damage suffered.
Yours sincerely
Dorota Klimczyk

Reklamacja w
Katowice, 26.09.20XX

Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach
ul. Raciborska 1
40-074 Katowice

B

Betrifft:
- Reise nach Bayern vom 21. bis 25.09.20XX (Vertrag Nr. 75/06/20XX, abgeschlossen am 18. Mai 20XX)

Janek SA
40-206 Katowice

ass

erlittenen Schaden.

Hochachtungsvoll
Dorota Klimczyk
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Reklamacja w
Katowice, 26.09.20XX

Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach
ul. Raciborska 1
40-074 Katowice

B

Janek SA
40-206 Katowice

Objet
-

06/20XX, conclu le 18 mai 20XX)
le menu du

pour le voyage pour les dommages subis.

En rapport avec ce qui

Cordialement
Dorota Klimczyk

Reklamacja w
Katowice, 26.09.20XX

Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach
ul. Raciborska 1
40-074 Katowice

B

Janek SA
40-206 Katowice

Kacae
-

:
21-25.09.20XX . (

75/06/20XX,

18

20XX .)

Dorota Klimczyk
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Informacja o sposobie wystawiania faktur dla szk
W zwi zku z centralizac rozlicze podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. ka da faktura wystawiona dla sz powinna zawie
dane. Je eli sprzeda dokonywana b dzie dla szko y, to w wczas na fakturze w polu nabywcy, czyli klienta, nale y za
dane
, natomiast dane dotycz ce szko y, czyli finalnego odbiorcy, nale y za
w polu danych dotycz cych
organu prowadz ego sz
odbiorcy.
Organ prowadz cy szk
Miasto Katowice
40-098 Katowice
NIP 9230009292

Kalendarz na rok 20XX

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie pod
b dzie 5 rezultat w:
umowa zg zenie udz
w wycieczce Niemcy, Bawaria - 5 dni,
zaliczkowa,
karta rozliczeniowa imprezy turystycznej Niemcy, Bawaria - 5 dni,
Janek SA do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za
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Umowa

w wycieczce Niemcy, Bawaria - 5 dni
Umowa

Organizator
i

Janek

i Reasekuracji
S.A. Numer gwarancji 05.828.506.

Dane Organizatora Turystyki

-mail)

(nazwa instytucji i adres)

Osoba

Rodzaj

w cenie

59

i nazwisko, nr tel.)

w
Zaliczka w
w
Nr rachunku bankowego: Citi Handlowy 63 1030 0000 0000 3333 0030 3030
w
i
w

i akceptuje Warunki
w ofercie program imprezy
zawartych
i wizowymi.

Janek
z

Sprzedawca
(nazwisko i

(nazwisko i
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Faktura procedura ma y dla biur podr y zaliczkowa
dnia

Sprzedawca:

data wystawienia

Nabywca:

NIP:
NIP:

Odbiorca:

NIP:

FAKTURA (zaliczkowa) nr

50/ZAL/05/20XX

J.m.

Lp.

Cena

Razem:
d

p

imi , nazwisko i podpis osoby upowa nionej do wystawienia dokumentu

imi , nazwisko i podpis osoby upowa nionej do podpisania dokumentu
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Odpow

na
..

,

(miejscowo

(dane Organizatora)

.

(dane Klienta)

Dotyczy:

.

(numer katalogowy imprezy i termin imprezy)

(numer i data zawarcia umowy)

Szanowna(y) Pani/Panie*,
rmujemy,

w odpowiedzi na pismo z

uz

i
w
z

/nie

rekompensaty*.

(podpis pracownika)
*niepotrzebne skr

i
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..

data)

Karta rozliczeniowa imprezy turystycznej Niemcy, Bawaria - 5 dni
Uwaga!

z

Dane klienta (nazwa i adres):

Nazwa imprezy turystycznej:
Numer katalogowy imprezy:
Umowa z klientem (numer i data zawarcia):
1. Razem wp wy w
2. Razem koszty w
3. Ma a brutto w
4. Podatek VAT w
5. Ma a netto w
6. Przych

w

i nazwisko osoby rozlicza cej:
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Niemcy, Bawaria - 5 dni

Janek SA do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za
drukowanymi literami.
W polach wp ata przyjmowana po realizacji imprezy turystycznej
dana przez organi

urystyki i przedsi bior

Cel
enia deklaracji (zaznacz
znakiem X
wy kwadrat)
Data wyp
Za okres:

(s

ch

ug turystycznych do UFG

o enie deklaracji

korekta deklaracji

1.

ienia (DD-MM-RRRR)
Miesi

DEKLARACJA
i cych nabywanie powi

2.

nie)

Rok

3.

Dane identyfikacyjne
Numer ewidencyjny
Firma lub nazwa przedsi
turystycznego

4.

1

5.

iorcy

6.

NIP (je eli posiada)

7.

miejscowo

8.

kod pocztowy

Siedziba i adres przedsi iorcy
turystycznego lub g
ne miejsce
i adres wykonywania dzia alno ci

9.

ulica

10.

nr budynku

11.

nr lokalu

WYJA NIENIE:
1) Ka dorazowo przez
G n
y rozumie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
2) Ilekro w deklaracji jest mowa o pa stwach europejskich , nale y przez to rozumie pa stwa europejskie wymienione w z czniku do rozporz dzenia
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie okre lenia wysoko ci sk adki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 2465).
3) Ilekro w deklaracji wskazuje si :
ata przyjmowana po realizacji imprezy turystycznej lub
ata przyjmowana po realizacji powi zanych us ug
turystycznyc
dotyczy to przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsi biorca
twi cy nabywanie powi zanych us ug turystycznych przyjmuje od
pod nego c wp at po realizacji imprezy turystycznej lub powi zanych us ug turystycznych.
4) Ilekro w deklaracji jest mowa o pozost ych przypadkach , dotyczy to sytuacji, gdy
lub c o wp aty jest przyjmowana od pod nego przed realizac
imprezy turystycznej lub powi zanych us ug turystycznych.
5) Ilekro w deklaracji jest mowa o stawi n
y przez to rozumie usta
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powi zanych u ugach
turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650).

Dane dotyc
I

Dane dotyc

liczby podr

TFG z tytu
ych ob

d

lno ci przedsi biorcy turystycznego jako ORGANIZATORA TURYSTYKI

ych umowami o udzi w imprezie turystycznej zawartymi w danym miesi cu oraz wysoko i
sk adki na TFG nal

Charakter wykonywanej d
lno ci, rod
i, miejsce
realizacji imprezy turystycznej, spos b transportu i rodzaj
zapewnianego rodka transportu

1.

2.

3.

Terytorium pa tw europejskich
i pozaeuropejskich
z wykorzystaniem transportu
lotniczego w ramach przewozu
czarterowego, z wy czeniem pkt 6
Terytorium pa tw pozaeuropejskich
z wykorzystaniem innego rodka
transportu n transport lotniczy
w ramach przewozu czarterowego

Terytorium pa tw
pozaeuropejskich
li nie jest
realizowana us uga transportowa

wp ata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozosta e przypadki
wp ata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej

nej z tego tytu u

Liczba
pod nych
obj tych
umowami

Liczba um w
zawartych
z pod nymi

s

Wysoko
dki nale nej
od ka dego
pod nego
na TFG (w

czna
wysoko
s dki nale nej
na TFG
2
(w z

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

pozosta e przypadki
wp ata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozosta e przypadki
wp ata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
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4.

Terytorium pa tw europejskich
z wykorzystaniem innego rodka
transportu n transport lotniczy

wp ata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej

Terytorium pa tw europejskich,
je eli nie jest realizowana us uga
transportowa, z wy czeniem pkt 6

5.

Su
o ud

dek nal ych na TFG od podr
w imprezie turystycznej (w

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

pozosta e przypadki

Terytorium pa tw
c
dow
gran z RP, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej w obr ie
obwodu kaliningradzkiego
oraz na terytorium RP, bez wzgl u na
realizac lub brak realizacji u ugi
transportowej

6.

40.

pozosta e przypadki

wp ata przyjmowana
po realizacji imprezy
turystycznej
pozosta e przypadki

ych, z kt rymi

zawarte umowy

60.

(Suma warto ci z p l 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 i 59)

1
2

Na y wpisa numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizato w Turystyki i Przed b
w U atwi cych Nabywanie Powi zanych Us ug
Turystycznych, prowadzonej przez UFG. Numer m na sprawdzi na stronie internetowej turystyka gov.pl.
czna wysoko sk adki n
nej na TFG stanowi iloczyn liczby podr nych, obj
h umowami zawartymi w miesi cu,
go dotyczy sk adana deklaracja,
i wysoko ci sk adki nal nej od ka dego pod nego.
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praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
i

Kryteria weryfikacji

za imprezy i

i imprezy turystyczne
za imprezy i
i

i

i

turystycznych

o

5) oblicza
Fundusz Gwarancyjny
Gwarancyjnego
HGT.08.5. Realizacja imprez i

Kryteria weryfikacji

8) kontroluje przebieg realizacji imprez i
turystycznych
HGT.08.6. Rozliczanie imprez i

Kryteria weryfikacji

1) rozlicza koszty imprez i
2) s
imprezy turystycznej

i

i

1)
turystycznych
i

turystycznych

w stosunku

do

imprez i

i podatku VAT od imprezy turystycznej

z rozliczenia imprez i
prawa podatkowego

z przepisami
i

turystycznych zgodnie z

Kryteria weryfikacji

(ze

w

w zakresie:
i higieny pracy
i

zawodowych w
a) ze stanowiskiem pracy i
b) z
w danym zawodzie
c) z
z danym zawodem
d) z
w danym zawodzie

i
z

z
w
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odowych

w tym

z

i

ienta oraz rozliczanie imprez

oferta wycieczki, ulotka informacyjna, informacja turystyczna
i
i imprez wystawienniczych itp.,
z

:

np:
np: faktura

- zaliczkowa,
voucher, polecenie przelewu itp.,

i

umowa o
w imprezie turystycznej, umowa zlecenia dla pilota wycieczek, przewodnika, instruktora, animatora,
rezydenta itp., umowa o
noclegowych, transportowych (np. umowa najmu statku),
gastronomicznych,
rekreacyjnych i
-sportowego, konferencyjnych itp., warunki
rozrywkowych, zwiedzania atrakcji turystycznych,
uczestnictwa w imprezie turystycznej, deklaracja do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego itp.,
dokumentacja etapu realizacji imprezy turystycznej np
z
z
rozliczenie imprez i
wycieczek,

i
ozdanie z przebiegu imprezy turystycznej itp.,

np:

np: karta rozliczeniowa imprezy turystycznej,
wystawiona przez agenta turystycznego za
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