


Zeszyt ćwiczeń „Techniki pracy w hotelarstwie. Część 1.” stanowi uzupełnienie podręczników do nauki

zawodów z branży turystyczno-hotelarskiej opracowanych zgodnie z nową podstawą programową.

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

Warszawa 2014

Wydanie I (2014)

ISBN 978-83-02-14710-4 (całość)

ISBN 978-83-02-14708-1 (część 1)

Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek
Redakcja: Bożenna Chicińska
Projekt okładki: Radosław Pazdrijowski
Skład i łamanie: INPINGO SA www.inpingo.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

Tel.: 22 576 25 00

Infolinia: 801 220 555

www.wsip.pl
Druk i oprawa: ArtDruk Zakład Poligraficzny Andrzej Łuniewski

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.

Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj

jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.

A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo.

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki



SPIS TREŚCI

WstępWstęp                                                                                                                               4

RozdziałRozdział 1.1. WstępWstęp dodo HotelarstwaHotelarstwa                                                       5
1.1.1.1. HotelarstwoHotelarstwo nana przestrzeniprzestrzeni dziejówdziejów                                                                              6

1.2.1.2. WWiadomościiadomości wstępnewstępne zz turturystykiystyki                                                                                16

1.3.1.3. StandarStandaryzacjayzacja obiektówobiektów świadczącychświadczących usługiusługi hotelarskiehotelarskie                                            20

1.4.1.4. BazaBaza noclegowanoclegowa ww PolscePolsce                                                                                        48

1.5.1.5. MiędzynarodoweMiędzynarodowe ii polskiepolskie organizacjeorganizacje hotelarskiehotelarskie                                                      56

1.6.1.6. OgólneOgólne wiadomościwiadomości oo usługachusługach hotelarskichhotelarskich                                                              64

1.7.1.7. PrzystosowaniePrzystosowanie obiektuobiektu hotelarskiegohotelarskiego dodo potrzebpotrzeb osóbosób niepełnosprawnychniepełnosprawnych                79

RozdziałRozdział 2.2. DziałalnośćDziałalność recepcjirecepcji                                                        83
2.1.2.1. WWiadomościiadomości wstępnewstępne dotyczącedotyczące recepcjirecepcji                                                                  84

2.2.2.2. GościeGoście hotelowihotelowi                                                                                                        91

2.3.2.3. SłużbaSłużba parterowaparterowa ww obiekcieobiekcie hotelarskimhotelarskim                                                                 106

2.4.2.4. ZadaniaZadania recepcjirecepcji właściwejwłaściwej                                                                                      109

2.5.2.5. ZasadyZasady bezpieczeństwabezpieczeństwa ii higienyhigieny pracypracy ww obiekcieobiekcie hotelowymhotelowym                                 137

RozdziałRozdział 3.3. DokumentacjaDokumentacja hotelowahotelowa                                                151
3.1.3.1. DokumentacjaDokumentacja recepcjirecepcji                                                                                           152

3.2.3.2. ZasadyZasady rozliczaniarozliczania kosztówkosztów pobytupobytu gościgości ww obiekcieobiekcie hotelarskimhotelarskim                              205

3.3.3.3. ĆwiczeniaĆwiczenia związanezwiązane zz wypełnianiemwypełnianiem dokumentacjidokumentacji hotelowejhotelowej                                    235

BibliografiaBibliografia                                                                                      243

Spis treści

3



1.5. MIĘDZYNARODOWE I POLSKIE
ORGANIZACJE HOTELARSKIE

50.50. ZaznaczZaznacz tete rodzajerodzaje działalności,działalności, którymiktórymi zajmujązajmują sięsię stowarzyszeniastowarzyszenia tury-tury-
stycznestyczne ii hotelarskie.hotelarskie.

Ustalanie warunków współpracy z biurami podróży.

Ustalanie prawa polskiego dotyczącego turystyki.

Uczestnictwo w tworzeniu norm i przepisów prawnych.

Zrzeszanie obiektów hotelarskich.

Zrzeszanie szkół hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych.

Zrzeszanie przedsiębiorstw produkujących i świadczących usługi dla branży.

Zrzeszanie członków / właścicieli obiektów hotelarskich.

Reprezentacja polskiego hotelarstwa za granicą.

Prowadzenie statystyk na temat ruchu turystycznego.

Prowadzenie norm kategoryzacyjnych dla obiektów hotelarskich.

Prowadzenie działalności wydawniczej.

Działanie na rzecz poprawy jakości świadczonych usług w branży turystycznej i hotelarskiej.

51.51. PodajPodaj nazwynazwy ii krótkokrótko scharakteryzujscharakteryzuj zadaniazadania ii celecele organizacjiorganizacji turystycznychturystycznych
ii hotelarskich,hotelarskich, którychktórych znakiznaki przedstawiono.przedstawiono.
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52.52. NaNa podstawiepodstawie krótkiegokrótkiego opisuopisu rozpoznajrozpoznaj nazwynazwy stowarzyszeństowarzyszeń hotelarskich.hotelarskich.
DopiszDopisz brakującebrakujące informacjeinformacje dodo opisu.opisu.

• Powstała w 1975 roku. Jej siedziba znajduje się w Madrycie. Zrzesza ponad 160 państw re-

prezentowanych przez turystyczne organizacje rządowe. Cele organizacji to promowanie roz-

woju odpowiedzialnej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej turystki oraz propagowanie

idei i wdrażania światowego kodeksu etycznego turystyki.

• Związek organizacji hotelarskich założony w 1949 roku w Zurychu. Obecna siedziba związku

mieści się w Paryżu. Zasadniczym celem działalności tej organizacji jest zjednoczenie na

płaszczyźnie międzynarodowej branżowych organizacji hotelarzy oraz właścicieli restauracji

i kawiarń w celu obrony ich interesów.

• Organizacja powstała w 1993 roku. Głównym celem jej działalności jest konsulting w zakresie

kreowania polskich marek turystycznych, opracowanie strategii rozwoju produktów turystycz-

nych oraz biznes-planów. Oprócz tego organizacja ta zajmuje się także działalnością wydaw-

niczą, pośrednictwem inwestycyjnym i finansowym, doradztwem w zakresie organizacji pod-

miotów świadczących usługi w turystyce.
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test53.53. RozwiążRozwiąż test.test. WW każdymkażdym pytaniupytaniu zaznaczzaznacz jednąjedną poprawnąpoprawną odpowiedź.odpowiedź.

1. Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarzy, Restauratorów i Właścicieli Ka-

wiarni to

a. HOTREC.

b. HO-RE-CA.

c. PFCC.

d. IHRA.

2. NOPPH to

a. Naczelna Organizacja Polskich Powojennych Hoteli.

b. Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego.

c. Nadrzędna Organizacja Polskich Hoteli.

d. Naczelna Organizacja Państwowego Polskiego Hotelu.

3. IHRA to

a. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji.

b. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hotelarstwa.

c. Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Lotniczych.

d. Międzynarodowe Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych.

4. Która z wymienionych organizacji jest światową organizacją turystyki?

a. UNWTO

b. AIH

c. PIT

d. POT

5. Najwyższym organem administracji państwowej w Polsce odpowiedzialnym obecnie za tury-

stykę jest

a. Ministerstwo Sportu.

b. Ministerstwo Sportu i Turystyki.

c. Ministerstwo Gospodarki.

d. Polska Organizacja Turystyczna.

6. Głównym celem tej organizacji jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów,

nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami.

a. Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarzy, Restauratorów i Właści-

cieli Kawiarni

b. Polska Organizacja Turystyczna

c. Światowa Organizacja Turystyki

d. Polskie Zrzeszenie Hoteli

WSTĘP DO HOTELARSTWA Rozdział 1.
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7. Powstała w 1975 roku. Jej główna siedziba znajduje się w Madrycie. Organizacja wspiera

m.in. wdrożenie światowego kodeksu etycznego turystyki.

a. UNWTO

b. PIH

c. IATA

d. POT

8. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzy-

stwa Krajoznawczego (1906 r).

a. Polskie Towarzystwo Turystyki Krajowej

b. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

c. Polskie Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej

d. Polskie Towarzystwo Turystyki Kwalifikowanej

9. Pod jaką nazwą Polska Izba Hotelarstwa wpisuje obiekt wyróżniony referencjami wiarygodno-

ści i wysokiej jakości usług hotelarskich i gastronomicznych?

a. Hotel Recommended by the Polish Hotels

b. Hazard Analysis and Critical Control

c. International Standard Organization

d. Polish Quality Hotel

10. Logo używane do promocji turystycznej Polski ma wygląd

a. sympatycznego bociana.

b. konturu Polski na biało-czerwonym tle.

c. latawca układającego się w literę „S” z biało-czerwoną szachownicą.

d. znaków ilustrujących góry, lasy i wody, w które wkomponowano napis „Polska”.

Rozdział 1. WSTĘP DO HOTELARSTWA

62 TECHNIKI PRACY W HOTELARSTWIE



54.54. RozwiążRozwiąż krzyżówkę.krzyżówkę. ZaznaczoneZaznaczone polapola czytaneczytane odod górygóry utworząutworzą hasło.hasło.

1. ................ hospiti sacer – gość gospodarzowi święty.

2. Historyczne obiekty przeznaczone na dłuższy pobyt.

3. Forma turystyki bazującej m.in. na obiektach geologicznych, ściśle związana z geologią sto-

sowaną, ochroną przyrody nieożywionej i edukacją geologiczną.

4. Pierwszy historyczny hotel z pokojami 1–2-osobowymi.

5. Prowadzący gospodę oraz gospodarstwo rolne.

6. Motel dawniej.

7. Nazywano go „królem hotelarzy i hotelarzem dla królów”.

8. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

9. Osoba korzystająca z noclegu w obiekcie noclegowym, podróżująca w celach zwiedzania.

10. Założyciel łańcucha hoteli „Holiday Inn”.

11. Powstały w 1187 roku pierwszy obiekt dla podróżnych w Polsce. Było to hospicjum...........

WSTĘP DO HOTELARSTWA Rozdział 1.
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1.6. OGÓLNE WIADOMOŚCI O USŁUGACH HOTELARSKICH

55.55. WymieńWymień ii krótkokrótko scharakteryzujscharakteryzuj dwadwa najważniejszenajważniejsze aktyakty prawneprawne regulująceregulujące
przepisyprzepisy dotyczącedotyczące turystykiturystyki ii hotelarstwahotelarstwa ww Polsce.Polsce.

56.56. WymieńWymień elementyelementy,, jakiejakie zawierazawiera ustawaustawa oo usługachusługach turystycznych.turystycznych.
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57.57. WymieńWymień elementyelementy,, jakiejakie zawierazawiera RozporządzenieRozporządzenie MinistraMinistra SportuSportu ii TTurystykiurystyki
zz dniadnia 1616 listopadalistopada 20112011 rokuroku..

58.58. PodajPodaj definicjędefinicję pojęciapojęcia „usługi„usługi hotelarskie”,hotelarskie”, zgodnązgodną zz ustawąustawą oo usługachusługach tury-tury-
stycznych.stycznych. Napisz,Napisz, czyczy podobniepodobnie rozumianerozumiane jestjest toto pojęcie,pojęcie, ww życiużyciu codziennym.codziennym.
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59.59. Napisz,Napisz, nana czymczym polegająpolegają podanepodane cechycechy usługusług hotelarskich.hotelarskich.

L.pL.p.. CecCechhyy usługiusługi hotelarskiejhotelarskiej CharCharakterakterystykaystyka ceccechhyy

1. Niematerialność

2. Substytucyjność

3. Komplementarność

4. Nietrwałość produktu

60.60. UzupełnijUzupełnij rysunek.rysunek.

Rozdział 1. WSTĘP DO HOTELARSTWA
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61.61. PodzielPodziel wskazanewskazane usługiusługi oferowaneoferowane ww hoteluhotelu na:na: uzupełniające,uzupełniające, fakulta-fakulta-
tywnetywne ii towarzyszące.towarzyszące. PodkreślPodkreśl te,te, którektóre sąsą płatne.płatne.

budzenie, dostarczanie posiłku do pokoju, wypożyczenie nart, jacuzzi, sklep z pamiątkami, sprze-

daż artykułów higienicznych, wynajem samochodu, wymiana walut, przechowywanie rzeczy war-

tościowych, sauna, udzielenie informacji turystycznej, udostępnienie kortu tenisowego

• uzupełniające

• fakultatywne

• towarzyszące
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62.62. ZZ wymienionychwymienionych niżejniżej usługusług wypiszwypisz usługiusługi uzupełniające,uzupełniające, świadczoneświadczone przezprzez
obiektyobiekty hotelarskie.hotelarskie. KrótkoKrótko jeje scharakteryzuj.scharakteryzuj.

depozyt, budzenie, room service, wypożyczanie dyktafonu, wynajem samochodu na wycieczkę,

informacja turystyczna, doręczanie korespondencji i wiadomości pozostawionych dla gości, ob-

sługa bagażowa, wzywanie taksówki, usługi służby pięter dotyczące szczególnie doposażenia po-

koi, udzielanie pierwszej pomocy oraz korzystanie z apteczki, korzystanie z pola golfowego, zakup

pamiątek w sklepie, wypożyczalnia nart, wynajem sali konferencyjnej, korzystanie z parkingu strze-

żonego, przechowalnia bagażu
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63.63. ZapoznajZapoznaj sięsię zz ofertąofertą hoteluhotelu SrebrnySrebrny DzwonDzwon ww KadynachKadynach orazoraz hoteluhotelu ElblągElbląg
ww Elblągu.Elblągu. PrzeprowadźciePrzeprowadźcie ww klasieklasie nana zajęciachzajęciach dyskusjędyskusję nana temattemat trendutrendu
ww usługachusługach turystycznych,turystycznych, jakijaki panujepanuje obecnieobecnie ww polskimpolskim hotelarstwie?hotelarstwie?
CzyCzy przedstawioneprzedstawione obiektyobiekty odpowiadająodpowiadają dzisiejszymdzisiejszym trendomtrendom ww turystyce?turystyce?

HOTELHOTEL SPSPAA SREBRNYSREBRNY DZWONDZWON ww KADYNACHKADYNACH

Hotel SPA Srebrny Dzwon to zabytkowy i starannie odrestaurowany obiekt, położony w malowni-

czej miejscowości Kadyny nad Zalewem Wiślanym.

Z dala od zgiełku miasta nasze nowoczesne centrum SPA i jego bogata oferta masaży i za-

biegów kosmetycznych zapewni Państwu doskonałe warunki do wypoczynku po aktywnie spę-

dzonym dniu. Po weekendzie spędzonym na korzystaniu z dobrodziejstw naszego centrum SPA

w sercu malowniczych Mazur poczujecie się Państwo wypoczęci i odprężeni.

Do dyspozycji gości przygotowaliśmy 25 pokoi, w tym dwa dwupoziomowe apartamenty Księż-

niczki Kadyny i Pogezany.

Nasza kuchnia zapewni Państwu wyjątkowe doznania. W piwnicznych wnętrzach restauracji ser-

wujemy dania kuchni staropolskiej oraz potrawy regionalne. Oferujemy:

• pakiety pobytowe i relaksujące DAY SPA;

• zajęcia Aqua Fitness i Aqua Baby;

• przyjęcia okolicznościowe i wesela;

• wyjazdy motywacyjne, konferencje i szkolenia.

Naszym gościom oferujemy dwie sale konferencyjne o powierzchni 45 m2 i 63 m2. Komfor-

towe wnętrza oraz profesjonalny i miły personel gwarantują Państwu wysoki standard świad-

czonych usług.
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Hotel SPA Srebrny Dzwon dysponuje 25 komfortowo wyposażonymi i elegancko urządzonymi

pokojami.

Oferujemy pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe z łazienkami. Szczególnie polecamy dwupozio-

mowy apartament Księżniczki Kadyny z kominkiem i apartament Księżniczki Pogezany, które znaj-

dują się w odrębnym budynku. Łącznie Hotel może przyjąć 55 gości.

Wszystkie pokoje zostały urządzone w unikalnym stylu. Dzięki dbałości o najdrobniejszy

szczegół każdy z nich ma swój niepowtarzalny klimat.

Restauracja Srebrny Dzwon, mieszcząca się w podziemiach hotelu, oferuje dania kuchni sta-

ropolskiej i potrawy regionalne. Serwujemy dziczyznę, potrawy z ryb i grzybów. Naszą specjalno-

ścią są potrawy, w których wykorzystujemy borowiki zbierane w kadyńskich lasach.

Autorem naszego menu jest sam Marcin Budynek. Ten znany, ceniony kucharz i menadżer

szkoli naszych kucharzy oraz przygotowuje w naszym hotelu wieczory kulinarne pełne pysznych

potraw, czerpiących inspiracje z całego świata. Ofertę restauracji uzupełnia bogata piwnica win

oraz dania z grilla lub ogniska, które najlepiej smakują na świeżym powietrzu na dziedzińcu ho-

telu. Hotel SPA Srebrny Dzwon w Kadynach to miejsce wyjątkowo urokliwe, położone w oto-

czeniu wody i lasów, których energia ma zbawienny wpływ na ciało i ducha. Tu znajdziecie

Państwo stylowe, kameralne wnętrza, wyborne potrawy regionalne oraz światowe przysmaki kli-

matycznej restauracji, znajdującej się w podziemiach hotelu.

W 2011 roku powstał tu także ośrodek SPA i Wellness, który został stworzony z myślą o naj-

bardziej wymagających klientach. Każdy dzień tu spędzony sprawi, że błogość i relaks przepędzą

stres, napięcie i zmęczenie. Nasze centrum SPA & Wellness oferuje całą gamę specjalistycznych

usług, obejmujących terapeutyczne działanie wody, zabiegi na twarz i ciało, różnorodne masaże

i zajęcia psychofizyczyne oraz diety odchudzające. Ajurweda i holistyczne podejście do ciała ludz-

kiego pozwolą Państwu wybrać się w podróż do krainy głębokiego ukojenia i harmonii. Zapraszamy

na kilkudniowe i weekendowe pakiety SPA oraz Day SPA. Jesteśmy w stanie zapewnić naszym

gościom dopasowaną do ich potrzeb pielęgnację ciała, wczasy odchudzające, oczyszczanie orga-

nizmu i pobyt wellness z wieloma atrakcjami. Wszystko po to, aby urozmaicić organizowane u nas

szkolenia i konferencje oraz pobyt indywidualny. SPA nad morzem to bardzo dobry wybór. SPA
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i Kadyny nad Zalewem Wiślanym to wyjątkowo atrakcyjne rozwiązanie. Pobliskie Mazury, Mierzeja

Wiślana, Frombork, Elbląg, Malbork i Trójmiasto są często odwiedzane przez naszych Gości, którzy

jednak najchętniej korzystają z uroków Kadyn, relaksując się w hotelowym ogrodzie, na plaży bądź

w gabinetach naszego SPA.

AtrakcjewHoteluSrebrnyDzwon

w Kadynach

• Plaża nad Zalewem Wi-

ślanym Srebrna Riwiera

• Szkoła Windsurfingu

• Skoki spadochronowe

• Rejsy jachtem

• Wynajem bryczki

• Pokazy kowalstwa

• Imprezy integracyjne

• Wynajem rowerów

• Basen

• Jacuzzi

• Gabinety masażu

• Sauny
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HOTELHOTEL ZZ HISTORIĄHISTORIĄ –– HOTELHOTEL ELBLĄGELBLĄG
Hotel ELBLĄG**** to perła architektury, unikat na skalę europejską. Znajduje się w XVII-wiecznym

Domu Królewskim. Przed wiekami bywali tu Władysław IV, Karol Gustaw, a także Fryderyk Wielki.

Właściciel Hotelu Vivaldi***, pasjonujący się historią miasta, podjął decyzję o rekonstrukcji zespołu

zabytkowych kamienic, osiągając przy tym spektakularny efekt. Niepowtarzalną stylistykę tworzy

połączenie historycznego budynku z nowoczesną architekturą.

HotelHotel ELBLĄG****ELBLĄG**** zlokalizowany jest na Starym Mieście, gdzie został zachowany zabytkowy układ

urbanistyczny. W pobliżu znajduje się Katedra Św. Mikołaja, Muzeum Archeologiczno-Historyczne

oraz Centrum Sztuki Galeria EL.

• 85 pokoi, w tym apartamenty

• Centrum konferencyjne

• Bezpłatny Internet

• Restauracja z oszklonym dachem

• Kawiarnia

• Lobby Bar

• Centrum Relaksacyjne Spa & Wellness

• Basen z Jacuzzi

• Sala fitness, sauna sucha i łaźnia parowa

• Klimatyzacja

• Winda

• Monitorowany parking podziemny

CentrumCentrum KonferencyjneKonferencyjne

Nowoczesne rozwiązania audiowizualne sprawiają, że hotel jest idealnym miejscem do orga-

nizowania konferencji, spotkań biznesowych oraz szkoleń. Unikatowe aranżacje pozwalają na ko-

rzystanie z kilku sal jednocześnie nawet przez 300 osób.
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Na centrum konferencyjne składa się pięć kompleksowo wyposażonych sal:

• Sala Karol Gustaw do 250 osób

• Sala Gustaw do 130 osób

• Sala Karol do 60 osób

• Sala Fryderyk Wielki do 60 osób

• Sala Władysław IV do 10 osób

Wszystkie sale są klimatyzowane oraz kompleksowo wyposażone w sprzęt konferencyjny, tj. rzut-

nik, ekran, sprzęt nagłaśniający oraz flipchart.

RestauracjaRestauracja „Dom„Dom Królów”Królów”

Dbając o Gości, Restauracja „Dom Królów” zapewnia doznania kulinarne na najwyższym po-

ziomie. Bogate menu zostało przygotowane z największą starannością i niezwykłą precyzją. Re-

stauracja „Dom Królów” słynie z wyśmienitych dań kuchni europejskiej, łącząc tradycje kulinarne

z wybitnym kunsztem. Wspaniała kuchnia, nowoczesny wystrój i niesamowity klimat sprzyjają or-

ganizacji wszelkiego rodzaju imprez, począwszy od kameralnych spotkań służbowych po huczne

przyjęcia i wesela.

WSTĘP DO HOTELARSTWA Rozdział 1.

73



64.64. NaNa podstawiepodstawie danychdanych zz poprzedniegopoprzedniego ćwiczenia,ćwiczenia, dokonajdokonaj analizyanalizy porów-porów-
nawczejnawczej obuobu hotelihoteli (segmentacja(segmentacja rynku,rynku, zakreszakres działalnościdziałalności itp.)itp.)

NazwNazwaa obiektuobiektu hotelarskiegohotelarskiego SegmentSegment obsługiwobsługiwanegoanego rrynkuynku
ZakrZakreses działalnościdziałalności /usługi/usługi
dladla wybrwybranegoanego segmentusegmentu

HOTEL SREBRNY DZWON W KADYNACH

HOTEL ELBLĄG
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65.65. WymieńWymień podstawowepodstawowe wymaganiawymagania kategoryzacyjnekategoryzacyjne dotyczącedotyczące przedstawio-przedstawio-
negonego obiektu.obiektu. WykorzystajWykorzystaj dodo tegotego RozporządzenieRozporządzenie MinistraMinistra SportuSportu ii TTurystykiurystyki
zz dniadnia 16.11.201116.11.2011 rokuroku..
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66.66. UzupełnijUzupełnij opisopis wyposażeniawyposażenia pokoju,pokoju, taktak byby byłbył onon zgodnyzgodny zz pięciogwiazdko-pięciogwiazdko-
wymiwymi wymaganiamiwymaganiami minimalnymiminimalnymi dladla hoteli,hoteli, zgodnymizgodnymi zz kategoryzacją.kategoryzacją. Skorzy-Skorzy-
stajstaj zz RozporządzeniaRozporządzenia ministraministra sportusportu ii turystykiturystyki zz dniadnia 16.11.201116.11.2011 roku.roku.

• ......................... w części pobytowej

• Dostęp do .................. w jednostkach mieszkalnych lub na odrębnych stanowiskach

• Minimalne wymiary pokoju: jednoosobowego :........., dwuosobowego ............. apartamentu

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

• Zestaw wyposażenia meblowego – jednolity komplet zawierający:

łóżko jednoosobowe o wymiarach co najmniej .................

łóżko dwuosobowe o wymiarach co najmniej ...................

nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania

szafę lub wnękę garderobianą, co najmniej .......... wieszaki na osobę

biurko lub stół

bagażnik

krzesło jedno na ...........

fotele wypoczynkowe, co najmniej dwa lub kanapa (jeden fotel w pokojach jednoosobowych)

stolik

lustro

wieszak ścienny na wierzchnią odzież

• Oświetlenie i gniazdka elektryczne:

lampka nocna przy każdym miejscu do spania, umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej

lampa ..........................

oświetlenie

bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego przy

miejscu do pracy (stół lub biurko)

• Wyposażenie uzupełniające każdej j.m.:

telefon

instalacja umożliwiająca ......................................

instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych

wykładzina dywanowa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach

firany, żaluzje lub rolety przepuszczające światło

zasłony, rolety lub żaluzje okienne zaciemniające

materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa gości (również w języku angielskim) oraz

usług hotelu

hotelowe materiały piśmiennicze

popielniczka w j.m. wyznaczonych dla palących

zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik

torba na bieliznę gościa zleconą do prania

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

mini bar lub lodówka

woda butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju

szklanki lub inne naczynia do picia w liczbie odpowiadającej liczbie osób w pokoju

• Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych

• Wyposażenie podstawowe:

wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa

umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem

WC
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• Wyposażenie uzupełniające:

osłona wanny lub natrysku

dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)

mydelniczka, papiernica, wieszaki ścienne

wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku

lustro z górnym lub bocznym oświetleniem

gniazdko elektryczne z osłoną

suszarka do włosów

waga osobowa

pojemnik na śmieci, co najmniej trudno zapalny

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

zestaw minimum dla jednej osoby:

mydełko toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem

ręcznik

ręcznik kąpielowy

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

szklanka lub kubeczek jednorazowy

torba higieniczna

• Procent pokoi z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym- .................

67.67. KorzystającKorzystając zz RozporządzeniaRozporządzenia MinistraMinistra SportuSportu ii TTurystykiurystyki zz dniadnia 16.11.201116.11.2011 rr..,,
narysujnarysuj ii wyposaż:wyposaż: PokójPokój dwuosobowydwuosobowy ww hoteluhotelu ***.***.
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68.68. KorzystającKorzystając zz RozporządzeniaRozporządzenia ministraministra sportusportu ii turystykiturystyki zz dniadnia 16.11.201116.11.2011 rr.,.,
odpowiedzodpowiedz nana pytania:pytania:

Wymagania dla hoteli:

WWymaganieymaganie kategorkategoryzacyzacyjneyjne KategoriaKategoria obiektu,obiektu, ww którktórymym oboobowiązujewiązuje wymaganiewymaganie

Dźwig powyżej 2 kondygnacji

Pokój dwuosobowy o min. wymiarach 16m2

Płaszcz kąpielowy w łazience

Akceptacja kart płatniczych w hotelach posiadających co najmniej 50 j.m1

Room service 18 godzin na dobę

Telefon w pokoju

Klimatyzacja w części recepcyjnej i restauracyjnej

Podawanie śniadań

Bezpośrednie wejście do holu recepcyjnego

Suszarka do włosów w pokoju

Dostęp do faxu i telefonu w recepcji

Mydełko toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem

Instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych w pokoju

Jednostka apartamentowa obejmująca co najmniej: salon o powierzchni

minimum 25 m2, sypialnię z łazienką, część wejściową pomocniczą z wy-

dzielonym dodatkowo WC, aneks barowy

1 J.m -jednostka mieszkalna
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ŹródłaŹródła ilustracjiilustracji ii fotografiifotografii

Okładka Robert Kneschke/Shutterstock.com; s. 1010 (Berlin) Claudio Divizia/Shutterstock.com; s. 1111 (saloon) Philip Lange/Shutterstock.com;
s. 2828 (statek) NAN728/Shutterstock.com, (samolot) Dr Ajay Kumar Singh/Shutterstock.com; s. 6969 (hotel) Hotel Srebrny Dzwon; s. 7070 (pokój)
Hotel Srebrny Dzwon; s. 7171 (basen, sauna) Hotel Srebrny Dzwon; s. 7272 (hotel, pokój) Hotel Elbląg; s. 7373 (basen, restauracja, sala konfe-
rencyjna) Hotel Elbląg; s. 7575 (logo) Hotel Elbląg; s. 8585 (recepcja) Hotel Elbląg; s. 8686 (recepcja) Hotel pod Lwem; s. 8787 (recepcja) Hotel pod
Lwem; s. 9393 (recepcja) Kzenon/Shutterstock.com; s. 115115 (terminal) Hotel Srebrny Dzwon, (klucze) Hotel pod Lwem; s. 119119 (pokój) Hotel
Srebrny Dzwon. (łóżko) Hotel Pod Lwem; s. 139139 (kucharz) Goodluz/Shutterstock.com, (pokojówka) stefanolunardi/Shutterstock.com, (recep-
cjonistka) Robert Kneschke/Shutterstock.com; s. 172–173172–173 (logo) Hotel Srebrny Dzwon; s. 229229 (logo) Hotel pod Lwem

Schematy, wykresy i ilustracje na stronach: 5151, 5252, 6666, 8484, 8888,129129, 133133, 160160, 163163, 168168, 179179, 180180, 189189, 193193, 198198, 216216, 218218, 222222,
226226, 232232, 237237 wykonało studio Anter na podstawie materiałów dostarczonych przez autorkę.

Mapy: s. 5050 Anter, s. 182182–183183, 240240 Anter

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że podjęły starania mające na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich
wszystkich zamieszczonych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty,
postępują zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym
podmiotem właściwym do kontaktu autorów tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje
prawo do wynagrodzenia.
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