
PODSTAWY HOTELARSTWA 7

Po opa no wa niu ma te ria łu omó wio ne go w tym pod ręcz ni ku na bę dziesz umie jęt no ści:
  wy ja śnia nia pod sta wo wej mi sji ho te lar stwa – ofe ro wa nia go ści ny,
  roz róż nia nia ro dza jów i ty pów go ści ho te lo wych,
  okre śla nia po trzeb go ści ho te lo wych i ich ocze ki wań,
  roz po zna wa nia ocze ki wań go ści zwią za nych z po by tem,
  do bie ra nia ofert ho te lo wych zgod nie z po trze ba mi go ści,
  ana li zo wa nia zmian za cho dzą cych w bran ży ho te lar skiej,
  sto so wa nia in stru men tów pro mo cji usług ho te lar skich,
  zna jo mo ści i sto so wa nia prze pi sów Ko dek su cy wil ne go do ty czą cych od po wie dzial -

no ści ho te lu za rze czy wnie sio ne,
  zna jo mo ści i sto so wa nia prze pi sów do ty czą cych ochro ny prze ciw po ża ro wej 

i ochro ny śro do wi ska w ho te lar stwie,
  zna jo mo ści wi ze run ku pra cow ni ka re cep cji ho te lo wej i sto so wa nia się do za sad

umun du ro wa nia obo wią zu ją cych w obiek cie ho te lar skim,
  roz róż nia nia ro dza jów stre su i wy wo łu ją cych go sy tu acji oraz spo so bów ra dze nia so -

bie ze stre sem,
  prze strze ga nia ta jem ni cy za wo do wej,
  roz róż nia nia za dań oraz wy po sa że nia re cep cji ho te lo wej,
  okre śla nia ro dza jów sta no wisk pra cy w służ bie par te ro wej i re cep cji wła ści wej,
  cha rak te ry zo wa nia za kre su obo wiąz ków pra cow ni ków służ by par te ro wej i re cep cji

wła ści wej,
  prze strze ga nia za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, w tym zna jo mo ści czyn ni ków

szko dli wych dla zdro wia i ży cia czło wie ka wy stę pu ją cych w pra cy re cep cji ho te lo wej,
  sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej i zbio ro wej pod czas wy ko ny wa nia za dań

za wo do wych,
  prze strze ga nia za sad kul tu ry i ety ki za wo do wej w trak cie ob słu gi go ści, zna jo mo ści

za sad roz wią zy wa nia kon flik tów mię dzy ludz kich, 
  prze strze ga nia za sad re zer wa cji usług dla go ści in dy wi du al nych i grup,

Pod sta wy ho te lar stwa

1 Usta wa z dnia 23 kwiet nia 1964 ro ku Ko deks cy wil ny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
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  zna jo mo ści sys te mów re zer wa cyj nych,
  re zer wo wa nia usług ho te lar skich przy wy ko rzy sta niu sys te mów re zer wa cyj nych,
  sto so wa nia pro gra mów kom pu te ro wych wspo ma ga ją cych wy ko ny wa nie za dań,
  spo rzą dza nia do ku men ta cji zwią za nej z re zer wa cją usług ho te lar skich,
  przy go to wy wa nia da nych do ty czą cych usług re zer wo wa nych dla in nych ko mó rek or -

ga ni za cyj nych,
  prze strze ga nia pro ce dur zwią za nych z ob słu gą go ści w re cep cji;
  spo rzą dza nia do ku men ta cji zwią za nej z pro ce du ra mi check -in i check -out,
  udzie la nia in for ma cji tu ry stycz nej,
  udzie la nia pierw szej po mo cy po szko do wa nym w wy pad kach przy pra cy oraz w sta -

nach za gro że nia zdro wia i ży cia,
  ofe ro wa nia usług do dat ko wych zgod nie z ofer tą obiek tu świad czą ce go usłu gi ho te -

lar skie,
  przy go to wy wa nia in for ma cji do ty czą cych przy by łych go ści dla in nych ko mó rek or ga -

ni za cyj nych obiek tu;
  roz róż nia nia form płat no ści sto so wa nych w sprze da ży usług ho te lar skich,
  prze strze ga nia za sad roz li cza nia kosz tów po by tu go ści,
  spo rzą dza nia do ku men ta cji zwią za nej z roz li cza niem kosz tów po by tu go ści.
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