
 

 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Przygotowanie imprez i usług turystycznych 
Oznaczenie kwalifikacji: HGT.07 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

      Czas trwania egzaminu: 180 minut.                        HGT.07-01-21.06-SG 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji  

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 
 
 

 
Układ graficzny 
© CKE 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
2019 

           

 



Zadanie egzaminacyjne 
 

Korzystając z zamówienia klienta, informacji niezbędnych do organizacji imprezy turystycznej, 
oferty obiektu noclegowego, wybranych atrakcji turystycznych Kotliny Kłodzkiej oraz informacji                     
o Skalnym Mieście w Adrspach w języku obcym, sporządź dokumenty związane                            
z przygotowaniem i realizacją imprezy szkoleniowo-integracyjnej do Kotliny Kłodzkiej: 

‒ szczegółowy program imprezy szkoleniowo-integracyjnej, 
‒ kalkulację ceny imprezy szkoleniowo-integracyjnej, 
‒ zamówienie usług hotelarskich, 
‒ informacje o imprezie dla Agencji Reklamowej Apis. 

 

Druki niezbędne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 
Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim. 
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Zamówienie imprezy szkoleniowo-integracyjnej 

Wrocław, 22.05.2021 r. 
 
Agencja Reklamowa Apis 

ul. Kopczyńskiego 2/10 

52-117 Wrocław 

tel./fax +48 71 365 46 30 

agencjareklamowa@apis.pl 

NIP: 784 509 38 49 
 

Biuro Podróży Globtur 

ul. Diamentowa 42 

51-320 Wrocław 

 

Proszę o zorganizowanie imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla 32 pracowników naszej firmy do 

Kotliny Kłodzkiej w terminie od 21.09 do 23.09.2021 r. (środa – piątek). 

Proszę uwzględnić: 

 noclegi w hotelu w Kudowie-Zdroju w pokojach 2-osobowych dla 30  osób oraz w 1-osobowych 

dla 2 osób (dla prezesów firmy), 

 całodzienne wyżywienie na miejscu w hotelu, od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu 

wyjazdu, transport klimatyzowanym autokarem, 

 opiekę pilota wycieczek, 

 ubezpieczenie NNW i KL, 

 w pierwszym dniu: 

 wejście z przewodnikiem górskim na najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec 

i zwiedzanie labiryntu skalnego, 

 po obiedzie – 1-godzinną konferencję szkoleniową w sali konferencyjnej z teatralnym 

ustawieniem krzeseł, 

 po konferencji – zwiedzanie Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju i Kaplicy Czaszek w Kudowie 

Czermnej, 

 po kolacji – spacer po Parku Zdrojowym, 

 w drugim dniu: 

 po śniadaniu – 3-godzinną konferencję szkoleniową w sali konferencyjnej                  

z ustawieniem stołów „w podkowę”, 

 po obiedzie – zwiedzanie z przewodnikiem górskim Skalnego Miasta w Adrspach 

w Czechach z rejsem łodzią po skalnym jeziorku. Informujemy, że uczestnicy imprezy będą 

płacić za te atrakcje we własnym zakresie, 

 w trzecim dniu: 

 po śniadaniu – 4-godzinną konferencję szkoleniową w 2 salach konferencyjnych po 16 

osób w każdej, z szkolnym ustawieniem stołów oraz jedną przerwę kawową dla 32 osób, 

 wykwaterowanie z hotelu po obiedzie, 

 w drodze powrotnej zwiedzanie całej Twierdzy Kłodzkiej, 

 czas na indywidualne korzystanie z bezpłatnych atrakcji hotelu. 

Proszę nie uwzględniać w programie innych atrakcji. 

Oczekuję na przesłanie szczegółowego programu oraz informacji o imprezie, w tym o całkowitej 

cenie imprezy dla grupy oraz o łącznej kwocie za wstęp do Skalnego Miasta z rejsem łodzią dla 

jednej osoby podaną w koronach czeskich. 

Płatność zostanie dokonana przelewem na 3 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy. 
 

Z wyrazami szacunku 

Tomasz Mila 

Prezes Agencji Reklamowej Apis 
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Informacje niezbędne do organizacji imprezy turystycznej 
 

Dane Biura Podróży Globtur 
 

Biuro Podróży Globtur 

ul. Diamentowa 42  

51-320 Wrocław 

tel./fax +48 71 442 77 50  

e-mail: biuroglobtur@globtur.pl 

NIP: 456 231 28 30 

Konto: PKO Bank Polski S.A. 

Nr 40 1415 0000 5445 8755 6783 2910 

Referent zajmujący się organizacją imprezy szkoleniowo-

integracyjnej – Magdalena Woźna 

 

Informacje, które należy uwzględnić podczas kalkulacji imprezy:  

 transport klimatyzowanym autokarem 5,00 zł/km (organizator imprezy turystycznej zapewnia nocleg 
i wyżywienie dla kierowcy),  

 ubezpieczenie (uczestnicy, pilot wycieczek):  

 NNW 5,00 zł/osoba/dzień, 

 KL 6,00 zł/osoba/dzień, 

 pilot wycieczek z uprawnieniami przewodnika sudeckiego 400,00 zł/dzień (nie bierze 
udziału w konferencjach szkoleniowych), 

 w kalkulacji kosztów imprezy biuro uwzględnia kurs korony czeskiej 1 CZK = 0,17 PLN,  

 zakładana marża biura podróży bez podatku VAT: 10% sumy kosztów, 
 

 
Oferta obiektu noclegowego 

 
 
Hotel Villa Parkowa 

Al. Solidarności 6 

57-350 Kudowa Zdrój 

tel./fax +48 74 866 56 09,  

www.hotelvillaparkowa.pl 

e-mail: recepcja@villaparkowa.pl NIP: 

876 921 28 41 

IDEA BANK S.A. Oddział Kłodzko 64 1090 2328 

0000 0001 2362 0799 

 
Hotel Villa Parkowa to nowoczesny kompleks w centrum miasta, obok Parku Zdrojowego. Do 
dyspozycji gości: 30 pokojów jednoosobowych, 40 dwuosobowych, 10 apartamentów oraz 
urokliwa restauracja Moniuszko, basen, jacuzzi, sauny, sala fitness, 2 sale konferencyjne. 
 

Cennik hotelowy 
 
 

Rodzaj pokoju 
Cena za pokój/doba 

01.10 – 30.04 01.05 – 30.09 

pokój jednoosobowy 120,00 zł 150,00 zł 

pokój dwuosobowy 190,00 zł 230,00 zł 

apartament 300,00 zł 360,00 zł 

dostawka 45,00 zł 80,00 zł 

Cena noclegu obejmuje: podatek VAT, bufet śniadaniowy, korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny, sali 

fitness oraz parkingu. 

Grupom zorganizowanym powyżej 20 osób przysługuje 15% rabatu od ceny za pokój.  

Doba hotelowa trwa od 14:00 w dniu przyjazdu do 13:00 w dniu wyjazdu. 

Dla grup zorganizowanych w przypadku wykupienia obiadu w dniu wyjazdu istnieje możliwość 

przedłużenia doby hotelowej po wcześniejszym zgłoszeniu. 

 

UWAGA! Zamówienia dla grup przyjmowane są najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym 

przyjazdem. 
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Cennik usług gastronomicznych 
 
śniadanie – wliczone w cenę noclegu serwowane od 7:00 do 10:00 

obiad 45,00 zł/osoba serwowany od 13:00 do 16:00 

kolacja 35,00 zł/osoba serwowana od 18:00 do 21:00 

przerwa kawowa 15,00 zł/osoba  

 
Sale konferencyjne 

 

Cena wynajęcia każdej sali konferencyjnej 70,00 zł/godz. 
 

Na miejscu pobierana jest obowiązkowa opłata uzdrowiskowa płatna w hotelu 3,00 zł/osoba/dzień, która 
nie jest wliczona w cenę imprezy. 

Ustawienie 

 

 

Sala  

konferencyjna 

    

Kapitol 70 miejsc 40 miejsc 36 miejsc 

Olimp 50 miejsc 35 miejsc 30 miejsc 
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Wybrane atrakcje turystyczne Kotliny Kłodzkiej 
 

 
Atrakcje turystyczne 

Godziny otwarcia i czas 

zwiedzania 

 
Ceny biletów 

Szczeliniec Wielki w Karłowie 

to najwyższe wzniesienie Gór 

Stołowych (919 m n.p.m.), najłatwiej 

dostępne ze wsi Karłów, 12 km od 

Kudowy-Zdroju. Do labiryntu 

prowadzi droga zbudowana z 682 

kamiennych stopni (wejście 30 min.). 

Płaski wierzchołek to ogromny 

labirynt powstały w  naturalny 

sposób z oryginalnie uformowanych 

form skalnych. Nazwy nadane 

najciekawszym formom pochodzą od 

ich charakterystycznych kształtów. 

Na szczycie znajduje się kilka 

punktów widokowych, skąd przy 

dobrej widoczności można zobaczyć 

pasmo Sudetów. Ponadto działa tam 

schronisko z bufetem. Skały 

Szczelińca stanowią również 

doskonałe miejsce wspinaczkowe. 

Karłów to osada na terenie 

Parku Narodowego Gór Stołowych. 

kasa czynna: 
od 15.04. do 31.05  
w godz. 8:00 – 18:00  
 

od 1.06. do 31.08  
w godz. 8:00 – 20:00  
 

od 1.09. do 15.10  
w godz. 8:00 – 18:00 

 

czas zwiedzania:  
ok. 2 godz. 

 

Wstęp do labiryntu skalnego:  

 bilet normalny 8,00 zł/os., 

 ulgowy 4,00 zł/os. (studenci, 

uczniowie)  

Przewodnicy sudeccy – bezpłatnie. 

 
Parking pod Szczelińcem:  

 autokar 25,00 zł, 

 samochód osobowy 9,00 zł. 

Kaplica Czaszek w Kudowie 
Czermnej – kaplica z 1776 r. 

wyłożona 3 tysiącami czaszek. W  

głębokiej piwniczce złożono kolejne 

21 tys. fragmentów szkieletów. To 

jedyny tego typu obiekt w Polsce 

i jeden z trzech w  Europie. 

od 1.05 do 30.09 
w godz. 9:30 – 13:00 oraz 
14:00 – 17:30 

w okresie jesienno-

zimowym oraz 

wczesnowiosennym 

w godz. 10:00 – 16:00 

czas zwiedzania: 
około 20 minut. 

Bilety wstępu: 

 normalny 6,00 zł/os. 

 ulgowy 3,00 zł/os. (studenci, 

uczniowie) 

Przewodnicy sudeccy – 

bezpłatnie.  

Parking dla Kaplicy Czaszek: 

 autokar 30,00 zł, 

 samochód osobowy 10,00 zł. 

Muzeum Zabawek w Kudowie-

Zdroju – na zbiory muzeum 

składają się historyczne zabawki, 

począwszy od starożytności po lata 

80 XX wieku, przy czym większość 

eksponatów pochodzi z XIX i XX 

wieku. Wśród eksponatów znajdują 

się m.in. teatrzyki i lalki do nich, 

szopki bożonarodzeniowe, klocki, 

zabawki mechaniczne, blaszane, 

tekstylne (lalki, zwierzęta), 

drewniane oraz gliniane, militaria 

(żołnierzyki) itp. 

codziennie: 
w godz. 10:00 – 20:00 

 

czas zwiedzania: ok. 2 godz. 

Bilety wstępu: 

 normalny 13,00 zł/os. 

 szkolny 9,00 zł/os. 

 dla grup zorganizowanych (min. 

15 osób) 11,00 zł/os. 

Pilot/przewodnik, opiekun grupy 

wstęp bezpłatny. 
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Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju – znajduje się w centrum miasta, rozciąga się na 14 ha, kończy się 

stawem; miejsce spacerów kuracjuszy. W parku: otwarta hala spacerowa, zwana „Teatrem Pod Blachą”, 

gdzie odbywają się przedstawienia teatralne i koncertowe; obiekt z XVIII wieku zwany „Zameczkiem”, 

Sanatorium Polonia z  Teatrem St. Moniuszki oraz Pijalnia Wód Mineralnych. Jest to najładniejsza 

i największa pijalnia na Dolnym Śląsku z wodami z trzech źródeł. Obok pijalni – sala koncertowa, sklepiki 

z pamiątkami i Muzeum Minerałów. Latem przed pijalnią – kolekcja kaktusów. Tuż za Parkiem Zdrojowym 

rozciąga się dzielnica Czermna. 

Czas zwiedzania z przejściem do dzielnicy Czermna: 50 minut. 

Twierdza Kłodzka – najcenniejsze 

dzieło nowożytnej architektury 

obronnej w Polsce, zachęca do 

odwiedzenia swoją tajemniczością 

i ogromem. Zobaczyć tu można 

ogromne bastiony i komnaty oraz 

przejść podziemnym chodnikiem 

minerskim. Z tarasu widokowego 

rozciąga się wspaniały widok na 

Kłodzko i całą Kotlinę. Kłodzkie 

fortyfikacje są jednym z  najlepiej 

zachowanych XVII i XVIII 

wiecznych systemów obronnych. 

od 01.11 do 31.03 
w godz. 9:00 – 15:00 

 

od 01.04 do 31.10 
w godz. 9:00 – 19:00 

 

czas zwiedzania: 

część górna i korytarze 

minerskie 3 godz. 
 

część górna 2 godz. 
korytarze minerskie 1 godz. 

Cała Twierdza – część górna 
i korytarze minerskie: 

 bilet normalny 16,00 zł/os. 

 bilet ulgowy 12,00 zł/os. (studenci, 

uczniowie) 

Część górna lub korytarze 

minerskie:  

 bilet normalny 11,00 zł/os. 

 bilet ulgowy 9,00 zł/os. 

(studenci, uczniowie) 

Opiekun grupy/pilot – bezpłatnie. 
Zwiedzanie Twierdzy 

z przewodnikiem w cyklach co 30 

minut. 

Parking dla autokarów grup 

zorganizowanych darmowy. 

 
Kilometraż 

 
 

Trasa Odległość w km 
Średnia prędkość 

autokaru w km/godz. 

Wrocław – Karłów 120 50 

Karłów – Kudowa-Zdrój 10 30 

Kudowa-Zdrój – Adrspach 46 40 

Adrspach – Kudowa-Zdrój 46 40 

Kudowa-Zdrój – Kłodzko 40 50 

Kłodzko – Wrocław 90 50 
 

Uwaga. W kalkulacji do ogólnej sumy kilometrów, obliczonej na podstawie kilometrażu, należy dodać 

10% i zaokrąglić do pełnych dziesięciu kilometrów. 

Podane w zadaniu ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT. 
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Informacje o Skalnym Mieście w Adrspach w języku angielskim 
 

Information about Adrspach - Rock Town 
 

National Reserve in the Czech Republic – Adrspach covers a part of the Table Mountains. Nature has 
created here various rock formations of fanciful shapes. We will also find a rock waterfall 
on the Metuje river, a beautiful emerald lake in an old sand quarry surrounded by multicoloured flora, 
and an upper lake, where a raft cruise is an interesting attraction. 
The length of the circular route and the time of sightseeing – green trail: approx. 4 km, the 
time of sightseeing, including a cruise on the rocky lake – 3 hours. 
The length of the short route and the time of sightseeing – blue trail: approx. 1,5 km – around 
the former sand pit, the time of sightseeing – 1 hour. 
Opening hours of the park: from Monday to Sunday, 8:00 a.m. – 7:00 p.m. 

 

A cruise on the rocky lake: from Apr il to October , 9:00 a.m. – 6:00 p.m. 
 

Price list 
 

Adults 80 CZK/person 

Boat cruise on the rocky lake 60 CZK /person 

Children (6 years +), youth, seniors 35 CZK /person 

Family ticket (2 adults + 2 children) 150 CZK 

Pets (dogs ) 15 CZK /animal 

Car parking 70 CZK 

Bus parking 300 CZK 

 
Informacje o Skalnym Mieście w Adrspach w języku niemieckim 

 
Informationen über Adrspach – Felsenstadt 
Das Nationale Naturschutzgebiet in Tschechien – Adrspacher Felsenstadt umfasst ein Teil 
vom Heuscheuergebirge. Die Natur hat hier verschiedenartige Felsformationen mit fantasievollen 
Formen geschaffen. Wir finden hier auch Felswasserfall des Metuje-Flusses, einen schönen 
smaragdgrünen von vielfarbigen Pflanzen umfassten See der alten Sandgrube sowie den hoch 
gelegenen Felsensee, wo eine interessante Attraktion die Kreuzfahrt mit den Mehrpersonenflößen ist. 
Die Länge der Rundroute und Besichtigungsdauer – grüner Wanderweg: ca. 4 
Kilometer , Wanderdauer mit Kreuzfahrt auf dem Felsensee – 3 Stunden. 
Die Länge der kurzen Route und Besichtigungsdauer – blauer Wanderweg: ca. 1,5 Kilometer – 
führt um die alte Sandgrube herum, Wanderdauer – 1 Stunde. 

Öffnungszeiten des Parks: vom Montag bis Sonntag von 8:00 bis 19:00 Uhr. 
 

Kreuzfahrt auf dem Felsensee: von Apr il bis Oktober von 09:00 bis 18:00 Uhr . 
 

Preisliste: 

Erwachsene 80 CZK /Person 

Kreuzfahrt auf dem Felsensee 60 CZK /Person 

Kinder (ab 6 Jahren), Jugendliche, Rentner 35 CZK /Person 

Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) 150 CZK 

Tiere (Hunde) 15 CZK /Stück 

Parkplatz für den Personenkraftwagen 70 CZK 

Parkplatz für den Reisebus 300 CZK 
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Informacje o Skalnym Mieście w Adrspach w języku rosyjskim 
 
Информация о Адршпах – Скальном Городе 
Национальный Заповедник в Чехии – Скальный Город Адршпах включает в себя часть Столовых 
Гор. Природа создала здесь самые разнообразные скальные образования о причудливых 
формах. Мы найдём здесь также скальный водопад реки Метуи, красивое изумрудное озеро 
старой песчаной карьеры окружённое разноцветной растительностью и верхнее озeрко, где 
интересным развлечением является круиз на многоместных плотах. 
Длина кольцевой трассы и время посещения – зелёный маршрут: примерно 4 километра, 
время перехода с круизом по скальному oзeрку – 3 часа. 
Длина короткой трассы и время посещения – синий маршрут: примерно 1,5 километра 
ведёт вокруг прежнего песчаного карьера, время перехода - 1 час. 
Часы работы парка: с понедельника по воскресенье 8:00 – 19:00. 

 

Круиз по скальному oзeрку: с апреля до октября : 09:00 – 18:00. 
 

Прейскурант: 
 

Взрослые 80 крон/человек 

Trial на лодке по скальному oзeрку 60 крон/человек 

Дети (с 6 лет), молодёжь, пенсионеры 35 крон/человек 

Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) 150 крон 

Животные (собаки) 15 крон/1 животное 

Стоянка для легкового автомобиля 70 крон 

Парковка для автобуса 300 крон 

 
Informacje o Skalnym Mieście w Adrspach w języku francuskim 

Informations sur Adrspach – Ville de Roche 
La Réserve Nationale en République Tchèque – Ville de Roche Adrspach occupe un fragment des 
Monts Tabulaires. La nature y a créé des formations rocheuses en formes de fantaisie. Vous y trouverez 
une cascade de roche de la rivière Metuje un beau lac émeraude d’une vieille carrière de sable 
entouré de flore multicolore, ainsi qu’un lac supérieur avec une attraction intéressante: croisière en 
radeau multijoueur. 
Longueur de route circulaire et temps de visite – piste vert: 4 km environ, temps de traversée 
et de croisière sur le lac de roche – 3 heures. 
Longueur d’itinéraire court et temps de visite – piste bleu: 1,5 km environ – la route mène 
vers l’ancienne carrière de sable, temps de route – 1 heure. 
Heures d'ouverture du parc: du lundi au dimanche de 8h00 au 19h00. 

 

Croisière en bateau sur le lac de roche: avr il-octobre de 9h00 à 18h00. 
 

Tarifs: 
 

Adultes 80 CZK /personne 

Croisière en bateau sur le lac de roche 60 CZK /personne 

Enfants (à partir de 6 ans), jeunes, retraités 35 CZK /personne 

Familles (2 adultes + 2 enfants) 150 CZK 

Animaux (chiens) 15 CZK /chien 

Parking pour voiture 70 CZK 

Parking pour bus 300 CZK 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 
‒ szczegółowy program imprezy szkoleniowo-integracyjnej, 

‒ kalkulacja ceny imprezy szkoleniowo-integracyjnej,  

‒ zamówienie usług hotelarskich, 

‒ informacje o imprezie dla Agencji Reklamowej Apis. 
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Szczegółowy program imprezy szkoleniowo-integracyjnej 
 

Data, 

godzina od - do 
Harmonogram 

21.09.2021 r.  

środa 
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22.09.2021 r. 
czwartek 
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23.09.2021 r. 
piątek 
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Kalkulacja ceny imprezy szkoleniowo-integracyjnej 
 

1. Noclegi 

 
Rodzaj pokoju 

Liczba 

pokojów 

Cena jednostkowa 

brutto w zł 

Liczba 

noclegów 
Wartość 

brutto w zł 

 
2-osobowy 

    

 
1-osobowy 

    

Koszt noclegów             

po rabacie  

 

2. Wyżywienie 

Rodzaj posiłku 
Liczba 

posiłków 
Cena jednostkowa 

brutto w zł 
Liczba osób 

 
Wartość 

brutto w zł 
 

obiad 
    

 
kolacja 

    

Koszt     

wyżywienia 

 

3. Transport 

 
Liczba kilometrów Cena jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość 

brutto w zł 

transport 

autokarowy 

   

Koszt 

transportu 

 

4. Opłaty parkingowe 
 

Parking 
Cena jednostkowa 

brutto w CZK 

Cena jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość 

brutto w zł 
 

w Czechach: 
   

 
w Polsce: 

 
– 

  

 
w Polsce: 

 
– 

  

Koszt  

parkingów 
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5. Wynajęcie sali konferencyjnej 
 

Sala/data 
 

Liczba godzin 
Cena jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość 

brutto w zł 
 

Kapitol/23.09 
   

 
Olimp/21.09, 22.09, 23.09 

   

Koszt wynajęcia sal 

konferencyjnych 

 

 
6. Przerwy kawowe 

 Cena jednostkowa 

brutto w zł 

 
Liczba osób 

Wartość 

brutto w zł 
 

przerwa kawowa 
   

Koszt przerwy 

kawowej 

 

7. Bilety wstępu 
 

Atrakcja turystyczna 
Cena jednostkowa 

brutto w zł 

Liczba 

osób 

płacących 

Wartość 

brutto w zł 

Rezerwat – labirynt skalny 

Szczeliniec Wlk. 

   

Kaplica Czaszek w 

Kudowie Czermnej 

   

Muzeum Zabawek w 

Kudowie-Zdroju 

   

Twierdza Kłodzka 
   

Koszt biletów 

wstępu 

 

8. Ubezpieczenie 
 
Rodzaj ubezpieczenia 

 
Liczba dni 

Cena jednostkowa 

brutto w zł 

 
Liczba osób 

Wartość 

brutto w zł 
 

NNW 
    

 
KL 

    

Koszt 

ubezpieczenia 

 

9. Pilotaż wycieczek/przewodnictwo turystyczne 
  

Liczba dni 
Cena jednostkowa 

brutto w zł 

Wartość 

brutto w zł 

Usługi pilota wycieczek  

z uprawnieniami przewodnika 

sudeckiego 

   

Koszt 

pilotażu/przewodnictwa 
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Łączne zestawienie w zł: 

Suma kosztów 

Zakładana marża bez podatku VAT: 10% sumy kosztów 

Zakładany podatek VAT 23% 

Cena imprezy turystycznej 

Cena imprezy turystycznej na jednego uczestnika po zaokrągleniu w górę do 

pełnych złotych 
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Biuro Podróży Globtur 
 

ul. Diamentowa 42 
 

51-320 Wrocław 

tel./fax +48 71 442 77 50  

e-mail: biuroglobtur@globtur.pl 

NIP: 456 231 28 30 

Zamówienie usług hotelarskich 
……………………………………..… 

                                                                   (miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

…………………………………………….   
(dane obiektu noclegowego) 

Zamówienie 
 

Zwracam się prośbą o zapewnienie następujących usług: 
 

1. noclegowa  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(termin, liczba osób, liczba i struktura pokoi) 

2. gastronomiczna 

…………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaje posiłków, daty, godziny, liczba osób) 

3. konferencyjna  

…………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(liczba sal, daty, godziny, ustawienie, liczba osób, 
przerwy kawowe, daty, godziny, liczba osób) 

 

Grupa przyjedzie (data, godzina) ………………………….………………………………………………………. 
 

Wyjazd zaplanowano w dniu ……………… o godz. ……………., w związku z tym proszę 

o …………………………………………………………………………..……………………………………... 

Proszę o przesłanie …………………………………………………………………………………………….... 
 

……………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 

Z poważaniem 
 

……...……………………… 
imię i nazwisko osoby składającej zamówienie  
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Informacje o imprezie dla Agencji Reklamowej Apis 

 

Biuro Podróży Globtur 
 

ul. Diamentowa 42 
 

51-320 Wrocław 

tel./fax +48 71 442 77 50  

biuroglobtur@globtur.pl 

 
 

Rodzaj imprezy: .................................................................................................................................................. 
 

Termin: ................................................................................................................................................................. 
 

Liczba osób: ......................................................................................................................................................... 
 

Trasa: .................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................ 
 

Miejsce zakwaterowania: 

................................................................................................................................................................................ 
 

Całkowita cena imprezy dla grupy: ................................................................................................................... 
 

Cena imprezy obejmuje: ..................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................................ 
 

Cena nie obejmuje: 
 

 biletu wstępu do Skalnego Miasta w Adrspach (wstęp z rejsem łodzią): 

...................................................................CZK/osoba, 
 

 dodatkowej, obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej płatnej gotówką w hotelu w Kudowie-Zdroju:  

    opłata ………...………….….. zł/osoba/dzień. 
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