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Nazwa kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 
Oznaczenie kwalifikacji: T.13 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

Numer PESEL zdającego* 

Wypełnia zdający 

 T.13-01-21.06-SG 
Czas trwania egzaminu: 150 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
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 15 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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 
PESEL i z kodem ośrodka 
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Zadanie egzaminacyjne 

Korzystając z zamówienia imprezy studyjnej, informacji niezbędnych do organizacji wyjazdu, opisu atrakcji 

turystycznych regionu, informacji o Bałtyckim Parku Miniatur w języku obcym, oferty PKP oraz mapy wyspy, 

sporządź dokumenty związane z przygotowaniem imprezy turystycznej dla grupy studentów, w tym: 

 ramowy program imprezy studyjnej,  

 kalkulację ceny imprezy studyjnej, 

 potwierdzenie przyjęcia zamówienia imprezy studyjnej, 

 zamówienie e-mailowe wstępu do Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego. 

Druki potrzebne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

Wszystkie dokumenty sporządź w języku polskim. 

Zamówienie imprezy studyjnej 

Uniwersytet Łódzki  Łódź, 10.06.2021 r. 

Wydział Studiów Bałtyckich 

ul. Składowa 43 

90-127 Łódź 

Biuro Turystyczne Perspektywy 

ul. Lniana 75 

91-463 Łódź 

Zamówienie imprezy studyjnej na wyspie Wolin od 26.07.2021 r. do 01.08.2021 r. 

W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów telefonicznych, uprzejmie proszę o zorganizowanie 

imprezy studyjnej na wyspie Wolin w terminie od 26.07 do 01.08.2021 r. (od poniedziałku do niedzieli). Grupa 

liczy 14 studentów (7 kobiet, 7 mężczyzn). Opiekunem z ramienia uczelni będzie doktorant, pan Bolesław 

Nowak. 

W trakcie pobytu proszę uwzględnić:  

 w dniu przyjazdu po zakwaterowaniu, 2-godzinny pobyt w Bałtyckim Parku Miniatur 

w Międzyzdrojach, w tym zwiedzanie i spotkanie z pracownikami parku, 

 w drugim dniu pobytu pieszą wycieczkę po Wolińskim Parku Narodowym oraz zwiedzanie dwóch 

atrakcji tego parku, w tym Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego PN, 

 w dniach 28, 29 i 31.07.2021 r. uczestnictwo w praktykach zawodowych w Wolińskim Parku 

Narodowym (7 studentów) oraz Bałtyckim Parku Miniatur (7 studentów) w wymiarze 7 godzin 

dziennie; początek zajęć godz. 900, 

 spacer po centrum Międzyzdrojów, Promenadą Gwiazd, zwiedzanie Gabinetu Figur Woskowych 

(wstęp do Gabinetu we własnym zakresie), 

 wycieczkę do miejscowości Wolin na coroczny Festiwal Słowian i Wikingów. Przybycie na uroczyste 

otwarcie festiwalu jest istotne ze względu na otrzymane przez uczestników imprezy bezpłatne 

zaproszenie. 

Proszę o: 

 zapewnienie noclegów dla studentów w 2 pokojach 3-os. i 4 pokojach 2-os., a dla opiekuna w pokoju 

1-os.. 

 zorganizowanie powrotu studentów z opiekunem do Łodzi w w niedzielę w godzinach 

popołudniowych, 

 zapewnienie grupie pilota. 
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Proszę o przesłanie na adres uniwersytetu do 15.06.2021 r. potwierdzenia przyjęcia imprezy do 

realizacji wraz z określeniem ceny za osobę oraz ramowego programu pobytu. Płatność zostanie 

uregulowana przelewem po wystawieniu faktury.  

Z poważaniem 

Sylwester Kowalski 

Kierownik praktyk zawodowych 

Informacje niezbędne do organizacji wyjazdu 

Organizator: Biuro Turystyczne Perspektywy 

ul. Lniana 75 
91-463 Łódź 
tel./fax: 42 7776655 
e-mail: perbiuro@onet.pl 

nr konta: PKO BP S.A 40 2222 1000 5555 8888 7777 3350 
NIP: 1112233444 
Właściciel biura: Adam Malinowski 

 numer imprezy 3107/2021;

 transport PKP (maksymalnie 2 przesiadki, kombinacja pociągów osobowych i pośpiesznych);

 ceny biletów zgodnie z cennikiem biletów i taryfą zniżek PKP;

 w dniach praktyk zawodowych studenci mają zapewniony bezpłatny wstęp do miejsc, w których

odbywają praktyki;

 zakwaterowanie w obiekcie noclegowym zlokalizowanym blisko dworca kolejowego;

 wyżywienie HB w obiekcie noclegowym, od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu

wyjazdu (godziny posiłków: śniadanie 700 – 800; obiadokolacja 1900 – 2000);

 nocleg, wyżywienie oraz przejazdy dla pilota bezpłatne. 

 bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji dla opiekuna – bezpłatnie;

 wynagrodzenie pilota wycieczek 250,00 zł/dzień;

 zbiórka w dniu wyjazdu: stacja kolejowa Łódź Kaliska pół godziny przed planowanym odjazdem

pociągu; powrót na stację kolejową Łódź Kaliska;

 ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu, opiekuna oraz pilota wycieczek 3,00 zł/dzień/os.;

 marża biura bez podatku VAT 10%;

 podatek VAT 23%.

mailto:biuro@onet.pl
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Oferta wybranych obiektów noclegowych 

Dom Turysty 

ul. Kolejowa 2 

72-500 Międzyzdroje 

Położenie w samym centrum miasta, niedaleko siedziby Wolińskiego Parku 

Narodowego; 300 m od promenady; w pobliżu dworca PKP; doskonałe miejsce 

zarówno dla turystów, jak i grup szkoleniowych.  

Do 

dyspozycji 

gości: 

50 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami i telewizją 

cyfrową; 2 obszerne tarasy wypoczynkowe z pięknym widokiem na okolicę. 

aneks kuchenny, bar-restauracja z opcją wykupienia pełnego lub częściowego 

wyżywienia, bezpłatne Wi-Fi, wypożyczalnia rowerów, przechowalnia bagażu 

obok obiektu ogrodzony, niestrzeżony płatny parking samochodowy. 

Miesiące Cena za miejsce 

noclegowe (zł/os.) 

W cenę pokoi wliczono: nocleg, 

podatek VAT.  

Dodatkowo płatne: 

śniadanie 15,00 zł/os.;  

obiad 20,00 zł/os.;  

obiadokolacja 25,00 zł/os., kolacja 

17,00 zł/os. 

bufet śniadaniowy od godz. 700 

Doba hotelowa: 

od godz. 1400  

w dniu przyjazdu 

do godz. 1000  

w dniu wyjazdu. 

V-VI, IX 60,00 

VII - VIII 70,00 

X-XI, I - IV 50,00 

XII 65,00 

Zniżki w wysokości 5% dla: 

 członków PTTK, 

 pobytów powyżej 7 dób  

Ośrodek Wczasowy 

Wczasowicze 

ul. Dąbrówki 11 

72-500 Międzyzdroje 

Sezony: 

A (niski) od XI – IV, B (średni), V – VI; IX - X 

C (wysoki) VII - VIII 

Do 

dyspozycji 

gości: 

74 miejsca noclegowe; pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV i Internetem 

bezprzewodowym. 

dostęp do czajnika, naczyń, grilla i parkingu za dopłatą. 

Pokoje (zł/tydzień/pokój) 

Sezony:        A             B   C 

SGL  450,00  590,00  730,00 

DBL    590,00  660,00  800,00 

TRPL   700,00  870,00  1 080,00 

W cenę pokoi wliczono: 

nocleg, śniadanie, parking 

oraz podatek VAT. 

Obiadokolacja za dodatkową 

opłatą 35,00 zł/os. 

Doba hotelowa: 

od godz. 1600  

w dniu przyjazdu 

do godz. 1100  

w dniu wyjazdu. 

Położenie obiektu 

Centrum 

300 m 

Plaża 

50 m 

Dworzec 

PKP 

1,5 km 

Dworzec PKS 

400 m 

Na terenie obiektu 

Parking Tenis stołowy Grill duży, ogrodowy 

Stołówka Fotel masujący 

Wypożyczalnia sprzętu plażowego 
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Atrakcje wyspy Wolin 

Woliński Park Narodowy – park narodowy w środkowo-zachodniej części wyspy Wolin, pomiędzy Zatoką 

Pomorską i Zalewem Szczecińskim. Obejmuje znaczną część archipelagu 44 wysp wstecznej delty Świny. 

W 1976 r. fauna parku wzbogaciła się o żubry, które żyją tu w zamkniętej zagrodzie. Przed kilkuset laty 

zamieszkiwały one tereny wyspy. Natomiast w ogrodzie, obok Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego 

można podziwiać żywe okazy bielików i puchaczy. 

Wolin – miejscowość będąca legendarną stolicą Wikingów, wśród atrakcji wymienia się skansen – Centrum 

Słowian i Wikingów, marinę i port jachtowy, wiatrak holenderski, most obrotowy, katedrę wolińską. Corocznie 

w Wolinie organizowany jest Festiwal Słowian i Wikingów, który w 2021 roku odbędzie się w terminie 

od 30 lipca do 1 sierpnia. 

Jest to jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie, o randze międzynarodowej. 

W trakcie festiwalu prezentowane są warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się występy zespołów muzyki 

i tańca dawnego, regaty i rejsy rekonstrukcji dawnych łodzi, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów 

oraz wielkie bitwy na ponad 600 wojów. 

PROGRAM FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW 

Stałe elementy programu festiwalu: 

30.07.2021 r. (piątek) – godz. 1100 rozpoczęcie festiwalu korowodem sprzed katedry;  

około godz. 1230 wyścigi słowiańskich i wikińskich łodzi;  

w godz. 1300 - 1830 różne atrakcje festiwalu m.in.: pokazy średniowiecznych rzemiosł, prezentacje uzbrojenia 

średniowiecznego wojownika, stanowiska strzelania z łuku, rzucania oszczepem.  

31.07.2021 r. (sobota) – od godz. 1000 walki Wikingów;  

od godz. 1200 prezentacje i degustacje średniowiecznych potraw,  

w godz. 1400 - 1700 spotkania z autorami słowiańskich publikacji  

01.08.2021 r. (niedziela) – od godz. 1000 muzyka wczesnego średniowiecza;  

o godz. 1800 zakończenie festiwalu.

Międzyzdroje – kąpielisko nad morzem, słynie z molo o długości 395 m i hotelu Amber Baltic w kształcie 

statku oraz organizowanego corocznie na początku lipca Festiwalu Gwiazd.  

W Międzyzdrojach warto zobaczyć następujące atrakcje: 

 Promenada Gwiazd – nietypowa aleja, która utrwala w brązie odcisk dłoni artysty i jego autograf.

Upamiętnia wielkie gwiazdy kina, filmu i ekranu.

 Gabinet Figur Woskowych – wystawa prezentuje naturalnej wielkości 100 znanych postaci filmu,

sztuki i polityki światowej. Znajduje się przy promenadzie, w pobliżu Domu Kultury; godziny otwarcia

1000 – 1900.

 Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego – ekspozycja muzealna prezentuje

w nowoczesnej oprawie plastycznej bogactwo przyrody wolińskiej. Godne polecenia są największa

w Polsce kolekcja batalionów, okazy orła bielika, a także zbiory bursztynu z repliką rekordowej bryły

o wadze ponad 9 kg.

Adres: ul. Niepodległości 3, 72-500 Międzyzdroje; tel. +48 91 328 07 37 lub +48 91 328 07 27;  

e-mail: wolinskipn@wolinpn.pl 

Ceny biletów dla 1 os.: bilet ulgowy 5,00 zł, bilet normalny 7,00 zł, bilet ulgowy (Karta Dużej Rodziny) 

1,00 zł. 

Bilety ulgowe przysługują dzieciom od lat 4 oraz młodzieży uczącej się (do 26 roku życia). 

Wstęp bezpłatny przysługuje m.in. pracownikom parków narodowych, dzieciom do lat 4, przewodnikom 

i pilotom prowadzącym grupę, opiekunom wycieczek szkolnych liczących powyżej 10 uczniów. Cena 

usługi przewodnika po muzeum dla grupy zorganizowanej liczącej 10 – 35 osób to 50,00 zł. Zwiedzanie 

przez grupę i zamówienie przewodnika po muzeum wymaga wcześniejszej rezerwacji e-mailowej.  

mailto:wolinskipn@wolinpn.pl
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 Zagroda Pokazowa Żubrów należy do Wolińskiego Parku Narodowego, znajduje się w lesie                                 

w odległości ok. 1,5 km od centrum Międzyzdrojów. Została utworzona w 1976 r. jako obiekt turystyczno-

edukacyjny parku dla hodowli zachowawczej największych ssaków Europy. Obok żubrów znajdują się 

tu wybiegi innych zwierząt: jeleni, saren, dzików oraz bielików.  

Kontakt, ceny biletów i zniżki takie same jak do muzeum Wolińskiego Parku Narodowego. 

 

 Bałtycki Park Miniatur (opis w języku obcym) 

 

 

 

Oferta Bałtyckiego Parku Miniatur w Międzyzdrojach w języku angielskim 

 

We invite you to serve the apprenticeships in one of the best tourist attractions of Western Pomerania - the 

Baltic Park of Miniatures in Międzyzdroje. It will take you 45 minutes to cross the borders of 9 countries 

situated around the Baltic Sea. 30 models of the most interesting historical monuments and lighthouses, 

made in 1:25 scale, come from: Poland, Germany, Denmark, Sweden, Finland, Russia, Lithuania, Latvia and 

Estonia. Our team of guides will introduce you to the multicultural world of miniatures where you can stay 

even all day long. The guides will also tell you about its history. 

Undoubtedly, the Baltic Park of Miniatures will arouse your interests in history and geography, and inspire 

with passion for travelling and visiting these places in reality. 

With tourist greetings! 

Price list in the Baltic Park of Miniatures in 2021 

FREE ENTRANCE 
Children up to 3 years + 
those having birthday on 
the day of sightseeing 

THE DISABLED 
10,00 PLN 
 

REDUCED-PRICE TICKET 
16,00 PLN 
Children, teenagers, students, seniors, 
pensioners (upon presentation of a valid ID) 

REGULAR TICKET 
19,00 PLN 
adults 
 

FAMILY TICKET 
49,00 PLN 
2 adults + max 1 child 
(each additional child 
14,00 PLN) 
 

GROUP TICKET 
(>10 people, including apprenticeship students) 
Regular 17,00 PLN 
Reduced-price 14,00 PLN 
Group leader 0,00 PLN 
The disabled and their caretakers 10,00 PLN 

 
  



Strona 7 z 15 

Oferta Bałtyckiego Parku Miniatur w Międzyzdrojach w języku niemieckim 

Wir laden ein, Berufspraktika in einer der besten touristischen Attraktionen von Westpommern - Ostsee-

Miniaturenpark in Międzyzdroje zu absolvieren. In 45 Minuten überqueren Sie die Grenzen von 9 Ländern, 

die rund um die Ostseeküste gelegen sind. Die Modelle der 30 interessantesten Sehenswürdigkeiten und 

Leuchttürme, die im Maßstab von 1:25 ausgeführt sind, stammen aus Polen, Deutschland, Dänemark, 

Schweden, Finnland, Russland, Litauen, Lettland und Estland. Zur multikulturellen Miniaturenwelt, in der man 

auf einmal sogar den ganzen Tag lang verweilen kann, führt Sie ein und erzählt Ihnen von der Geschichte 

unser Führungsteam. Mit Sicherheit erweckt der Ostsee-Miniaturenpark Ihr geschichtlich-geografisches 

Interesse, indem Sie von der Leidenschaft angesteckt werden, in die realen Länder, die Sie hier kennen 

gelernt haben, zu reisen und sie zu besichtigen. 

Mit touristischem Gruß! 

Preisliste im Ostsee-Miniaturenpark in Międzyzdroje für das Jahr 2021 

EINTRITT FREI 
Kinder bis 3 Jahren + 
Geburtstagskinder am 
Besuchstag 

BEHINDERTE 
10,00 PLN 

ERMÄßIGTER EINTRITT 
16,00 PLN 
Kinder, Erwachsene, Jugendliche, Studenten, 
Senioren, Rentner (mit gültigem 
Rentnerausweis) 

NORMALER EINTRITT 
19,00 PLN  
Erwachsene 

FAMILIENKARTE 
49,00 PLN 
2 Erwachsene + 
max. 1 Kind (jedes 
weitere Kind  
14,00 PLN) 

GRUPPENKARTE  
(>10 Personen, darunter Stundenten der 
Berufspraktika) 
Normal 17,00 PLN 
Ermäßigung 14,00 PLN 
Gruppenbetreuer 0,00 PLN 
Behinderte und ihre Betreuer 10,00 PLN 

Oferta Bałtyckiego Parku Miniatur w Międzyzdrojach w języku francuskim 

Nous vous invitons à participer à une formation professionnelle dans une des meilleures attractions 

touristiques en Poméranie de l’Ouest – Parc Baltique des Miniatures à Międzyzdroje. En 45 minutes, vous 

allez parcourir 9 pays situés autour de la côte baltique. Les plus intéressants modèles des 30 monuments 

historiques et phares, faits à l’échelle 1:25, viennent de Pologne, Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, 

Russie, Lituanie, Lettonie et Estonie.  

Dans ce monde multiculturel des miniatures, où on peut rester même une journée entière, vous serez 

accompagnés par notre équipe de guides qui vous parleront aussi de l’histoire. Certes, le Parc Baltique des 

Miniatures éveillera vos intérêts historiques et géographiques, ainsi qu’il vous convaincra de voyager et visiter 

les lieux que vous y avez connus.  

Avec les meilleures salutations touristiques! 

Tarifs dans le Parc Baltiques des Miniatures pour l’année 2021 

ENTREE LIBRE 
Enfants de moins de 3 ans 
+  
les personnes fêtant leur 
anniversaire le jour de la 
visite 

PERSONNES 
HANDICAPEES 
10,00 PLN 

BILLET A TARIF REDUIT 
16,00 PLN 
Enfants, jeunes, étudiants, seniors, retraités 
(après avoir montré la carte d’identité valable) 

BILLET A PLEIN TARIF 
19,00 PLN 
adultes 

BILLET FAMILLE 
49,00 PLN 
2 adultes + 1 enfant 
max (chaque enfant 
suivant 14,00 PLN) 

BILLET DE GROUPE 
(>10 personnes, y compris étudiants en formation 
professionnelle) 
A plein tarif 17,00 PLN 
A tarif réduit 14,00 PLN 
Accompagnateur – gratuit 
Handicapés et leurs accompagnateurs 10,00 PLN 
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Oferta Bałtyckiego Parku Miniatur w Międzyzdrojach w języku rosyjskim 

Приглашаем для прохождения производственной практики в одной из лучших туристических 

достопримечательностей Западного Поморья – в Балтийском Парке Миниатюр в Мендзыздрое. В 45 

минутах переходите границы 9 государств, расположенных вокруг Балтийского побережья. Модели 

30 самых интересных достопримечательностей и маяков, выполненные в масштабе 1:25, взяты из: 

Польши, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, России, Литвы, Латвии и Эстонии.  

В поликультурный мир миниатюр, в котором можно находиться за один раз даже целый день, введут 

Вас и об истории расскажут Вам наши кадры экскурсоводов. Безусловно, Балтийский Парк Миниатюр 

разбудит Ваши историко – географические интересы, заражая Вас страстью к путешествиям                               

и посещению знакомых мест в действительности. 

С туристическим приветом!  

Прейскурант в Балтийском Парке Миниатюр на 2021 год  

СВОБОДНЫЙ ВХОД 
Дети до 3 лет + 
отмечающие день 
рождения в день 
посещения 
 

ИНВАЛИДЫ 
10,00 PLN  

ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ 
16,00 PLN 
Дети, молодёжь, студенты, пожилые люди, 
пенсионеры (при предъявлении действующего 
удостоверения) 

НОРМАЛЬНЫЙ БИЛЕТ 
19,00 PLN  
взрослые  
 

СЕМЕЙНЫЙ БИЛЕТ 
49,00 PLN  
2 взрослых+ макс  
1 ребёнок (каждый 
следующий ребёнок 
14,00 PLN) 

ГРУППОВОЙ БИЛЕТ  
(>10 человек, в том числе студенты 
производственных практик) 
Нормальный 17,00 PLN 
Льготный 14,00 PLN  
Сопровождающий группу 0,00 PLN 
Инвалиды и их сопровождающие 10,00 PLN 

 

Godziny otwarcia Bałtyckiego Parku Miniatur w roku 2021 

TERMINY GODZINY 

01.01 - 31.01.2021 r. oraz 30.10 - 31.12.2021 r. 1000 – 1500 

01.02 - 31.03.2021 r.  1000 – 1600 

01.04 - 30.04.2021 r. oraz 01.10 - 29.10.2021 r. 1000 – 1700 

01.05 - 14.06.2021 r. oraz 01.09 - 30.09.2021 r. 1000 – 1800 

15.06 - 30.06.2021 r.  oraz 16.08 - 31.08.2021 r. 0900 – 1900 

01.07 - 15.08.2021 r. 0900 – 2000 

 
ARR Miniatury Spółka z o.o. 
ul. Nowomyśliwska 98 
72-500 Międzyzdroje 
telefon: + 48 609 038 580 
e-mail: kontakt@baltyckiparkminiatur.pl 
 
 
  

mailto:kontakt@baltyckiparkminiatur.pl
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Oferta PKP 
a) rozkładu jazdy PKP (fragment) 

Stacja/przystanek Data Odjazd Przyjazd Czas Przesiadki Środek lokomocji 

Łódź Kaliska –   
Międzyzdroje 

26.07.2021  

0520 1427 0907 2 
 

0625 1427 0802 2 
 

0736 1811 1035 3 
 

Międzyzdroje – Wolin codziennie   1029 1045 016 0    

Wolin – Międzyzdroje codziennie 1841 1857 016 0 
 

Międzyzdroje –  Łódź 
Kaliska 

01.08.2021 

0855 1639 0744 2 
 

0855 1904 1009 1 
 

1111 2047 0936 3 
 

b) cennik biletów PKP 

ODCINEK PRZEWOŹNIK 
CENA BILETU 

NORMALNEGO (zł/os.) 

Łódź Kaliska – Kutno Łódzka Kolej Aglomeracyjna 13,00 

Kutno – Szczecin Dąbie Tanie Linie Kolejowe 65,00 

Szczecin Dąbie – Międzyzdroje Przewozy Regionalne Regio 18,60 

Międzyzdroje – Wolin Przewozy Regionalne Regio 6,50 

Wolin – Międzyzdroje Przewozy Regionalne Regio 6,50 

Międzyzdroje – Szczecin Dąbie Przewozy Regionalne Regio 18,60 

Szczecin Dąbie – Poznań Główny InterCity 40,00 

Poznań Główny – Łódź Kaliska Przewozy Regionalne Regio 33,30 

c) taryfa zniżek PKP 

UPRAWNIONA GRUPA ZNIŻKA (%) 

Dziecko do lat  4 100 

Dziecko > 4 lat/uczeń 37 

Student/doktorant 51 

Nauczyciel 33 

Karta Dużej Rodziny 37 
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Mapa wyspy Wolin 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 ramowy program imprezy studyjnej, 

 kalkulacja ceny imprezy studyjnej, 

 potwierdzenie przyjęcia zamówienia imprezy studyjnej, 

 zamówienie e-mailowe wstępu do Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego. 



Strona 11 z 15 

Ramowy program imprezy studyjnej 

Rodzaj imprezy ……………………………………………………………………………..….………………………. 

Termin ……………………………………………………………………………………………………….…….……. 

Trasa………………………………………………………………………………………...…………………….…….. 

Liczba osób ……..…, w tym ………………..…………i ………………………………oraz ……………………… 

Program Program 

I. dzień …….… 2021 r., poniedziałek II. dzień …..….. 2021 r., wtorek

III. dzień ..…….. 2021 r., środa IV. dzień ..…….. 2021 r., czwartek
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V. dzień ..…..… 2021 r., piątek VI. dzień ..…….. 2021 r., sobota

VII. dzień ..…..… 2021 r., niedziela
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Kalkulacja ceny imprezy studyjnej 

Nazwa imprezy: 

Numer imprezy: 

Termin: 

Miejsce docelowe: Trasa: 

Liczba osób ogółem:……. , w tym ………………... i ………………..… oraz ………………….. 

Liczba osób płacących: 

Świadczenie 
Liczba 

świadczeń 

Cena 
jednostkowa 

świadczenia (zł) 

Liczba 
osób 

Wartość świadczenia 
dla grupy (zł) 

Transport PKP Łódź – 
Międzyzdroje 

Transport PKP Międzyzdroje – 
Łódź  

Transport PKP  Międzyzdroje – 
Wolin – Międzyzdroje 

Noclegi 

Obiadokolacja 

Ubezpieczenie NNW 

Pilotaż 

Bilety wstępu: 

Przewodnik po muzeum 

Suma planowanych kosztów świadczeń 

Marża bez podatku VAT 

Podatek VAT 

Ogółem cena imprezy 

Cena jednostkowa za imprezę 
(po zaokrągleniu w górę do pełnych zł) 
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Potwierdzenia przyjęcia zamówienia imprezy studyjnej 

……………………………..  Łódź, ……………………… r. 

……………………………..  

…………………………….. 

…………………………….. 

Numer imprezy:  …………. ………………………………….. 

…………………………………... 

…………………………………... 

…………………………………… 

(nazwa i adres klienta) 

Potwierdzenie 

Z przyjemnością potwierdzamy przyjęcie zamówienia na organizację imprezy ……………………. 

…………………do …………………………………………………… w terminie ………………..…… 

dla ..………………….…... osób, w tym ……………….……………i ………………………………… 

W szczególności potwierdzamy: 

transport  
(rodzaj, trasa) 

noclegi (nazwa, adres 
obiektu noclegowego, 
liczba noclegów, rodzaj 
i liczba pokoi)  

praktyki 
(miejsca, liczba dni 
i godzin) 

śniadanie  
(liczba posiłków, daty) 

obiadokolacja  
(liczba posiłków, daty) 

ubezpieczenie  
(rodzaj, liczba dni) 

świadczenia obięte 
ceną
(atrakcje turystyczne/ 
usługi) 

Cena imprezy 
dla 1 osoby 

Forma płatności Termin płatności: 

Numer konta bankowego 

Podpis: 
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Zamówienie e-mailowe wstępu do Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego 

Od: …………………………………………………..……… 

Do: ……………………………………….…………………. 

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Treść: 

………………………………, 

zwracam się z prośbą o zapewnienie …………… biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego 

Wolińskiego PN dla ……………………………………… i …………..…………………………………. 

w dniu……………………………… o godz. …………………….. 

Płatność gotówką w dniu zakupu biletów wstępu. 

Z poważaniem 

…………………………………… 


