Konspekt 5
I.

Temat: Rodzaje obiektów noclegowych.
Nauczyciel: Wojciech Faryś

Zakres materiału: turystyczna baza noclegowa
Cel ogólny: Charakterystyka obiektów bazy noclegowej.
Metody:





Wykład konwersatoryjny,
Praca w grupach,
Ćwiczenia,
Prezentacja PPT lub prezentacja odpowiednich witryn i portali sieci Internet.

Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:
 Podać definicję obiektów noclegowych wg ustawy o usługach turystycznych z dnia 29
sierpnia 1997 r.,
 Wymienić obiekty nieobjęte klasyfikacją i kategoryzacją,
 Omówić rodzaje obiektów, biorąc pod uwagę ich przeznaczenie i profil gości,
 Sklasyfikować bazę noclegową ogólnodostępną i środowiskową.
Czas: 4x45 minut

Przebieg zajęć:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celu zajęć.
3. Realizacja tematu.
Nauczyciel omawia rodzaje obiektów hotelarskich w świetle polskiego prawa. Korzystając z
prezentacji multimedialnej lub wybranych adresów internetowych prezentuje obiekty
reprezentujące omawiane typy obiektów.
Ćwiczenie
Podsumowując część wykładową, nauczyciel rozdaje zadanie do wykonania, przy czym dzieli
klasę na dowolne grupy, rozdaje zadanie i prosi o uzupełnienie tabeli. Po skończonej pracy

wybrani uczniowie odczytują uzupełnioną przez siebie tabelę, przy czym nauczyciel koryguje i
porządkuje podawane informacje. Na zakończenie pracy uczniowie sporządzają
podsumowującą notatkę.
Zadanie do wykonania przez uczniów:
Uzupełnij tabelę wpisując nazwę obiektu hotelarskiego, wykorzystując informacje
przekazane podczas lekcji:
RODZAJ OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg
w namiotach, samochodach mieszkalnych i
przyczepach samochodowych, przyrządzanie
posiłków, parkowanie samochodów, a także
świadczące usługi związane z pobytem
klientów; obiekty te mogą dodatkowo
umożliwiać nocleg w domkach
turystycznych lub innych obiektach stałych,
Hotele położone przy drogach, zapewniające
możliwość korzystania z usług
motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem
Obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w
tym większość miejsc w pokojach jedno- i
dwuosobowych, świadczące szeroki zakres
usług związanych z pobytem klientów
Obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg
w namiotach
Obiekty zlokalizowane poza obszarami
zabudowanymi, przy szlakach turystycznych,
świadczące minimalny zakres usług
związanych z pobytem klientów
Obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc
noclegowych, dostosowane do samoobsługi
klientów oraz świadczące minimalny zakres
usług związanych z pobytem klientów
Obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi,
świadczące dla swoich klientów całodzienne
wyżywienie

Nauczyciel omawia rodzaje obiektów, biorąc pod uwagę ich wielkość oraz typ klientów
korzystających z ich usług – klasyfikacja wg Z. Błądka i A. Kowaczyka.
Ćwiczenie:
Uczniowie dzielą się na grupy, nauczyciel rozdaje do wykonania kolejne zadanie. Uczniowie
mają przyporządkować rozrzucone zdania do podanych typów hoteli. Po skończonym
zadaniu prezentują efekty swoich prac, nauczyciel sprawdza ich poprawność koryguje
ewentualne błędy. Na zakończenie uczniowie zapisują podsumowującą notatkę.

Treść polecenia:
Przyporządkuj określone zdania do poszczególnych typów obiektów noclegowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hotele tranzytowe
Hotele apartamentowe
Hotele miejskie
Hotele uzdrowiskowe
Hotele kongresowe
Hotele kasyna
Hotele wypoczynkowe

a) Hotele te znajdują się przede wszystkim w dużych i średnich miastach
b) Hotele te są odwiedzane przez osoby podróżujące w celach służbowo-handlowych,
zatrzymujące się na krótko,
c) Hotele te posiadają większość pokoi jednoosobowych i liczne łącza
telekomunikacyjne, zaplecze gastronomiczne
d) Hotele zlokalizowane głównie przy drogach, dworcach kolejowych i lotniczych
e) Hotele te są przygotowane do przyjmowania turystów zmotoryzowanych,
f) Hotele te są najbardziej rozpowszechnione w USA, Kanadzie i Australii,
g) Hotele te to obiekty małe, liczące po kilkanaście miejsc noclegowych,
h) Hotele położone głównie w miejscach o wysokich walorach turystycznych,
i) Hotele te są odwiedzane przez gości spędzających w nich od kilku do kilkunastu dni,
j) Posiadają dobrze rozbudowane zaplecze gastronomiczne,
k) Hotele te oprócz odpowiedniego standardu posiadają dobrze wyposażone sale
konferencyjne oraz bazę gastronomiczno- rozrywkową,
l) Hotele te znajdują się z reguły w miejscowościach o wysokich walorach
turystycznych,
m) Personel tych hoteli składa się w dużej części z pracowników o przygotowaniu
medycznym,
n) Hotele te posiadają zaplecze sanatoryjne, biblioteki i świetlice.
o) Hotele te charakteryzuje obecność salonów gier,
p) Głównymi ośrodkami lokalizacji tych hoteli jest np. Las Vegas
q) Od tradycyjnych hoteli odróżnia je duża powierzchnia jednostek mieszkalnych,
r) Hotele te oferują umeblowane pomieszczenia mieszkalne wraz z urządzeniami do
gotowania bez obsługi, ale oferują też do wyboru obsługę przez pokojowe,
restaurację itd.

