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KoΙN.:

ΘΕMA: Πρδoκληοη εκδηλο)σηξ εvδlαφiρovτoξ γIα Tη δloργivωoη
δlημερηg μαΘητlκηq εκδρoμηg τoυ Γuμvαοioυ Alγεiραξ σTo Miτooβo
- Ιωdwlvα

To Σxoλεio Ηοζ, αrο nλοiolο TωV εκnοlδευτlκδv εκδρoμδv, nρoτiθετοl
vο ΠρογμαΤoΠolηoεl δlημερη εκδρομη Tηζ Γ' ταξηq ΓυμvοoΙου οπδ 18
Anρlλioυ 2013 θωg καl 19 AπρlλΙoυ 2013 με προoρIoμδ τo Mεrooβo -
Ιωdwlvα.
Γl' αυτδ τo oκonδ η Δlειiθυvoη ToU Γυμvαoioυ Alγεiραg καλεi ToUζ
τοξrδlωτlκoυg πρdκroρεζ ΠoU εvδlοφiρowαl, vο υnoβdΜoυV οUToΠρoοδnωg
Κοl δχ με Tη Xρηση τοxυδρoμεioυ η τηλεoμoloτιinoυ, σTo YραφεΙo τηg
Δlειiθυvoηζ ToU Σxoλεiου μθΧρl τlg 14 Mαρτioυ 20t3, ημθρα Πθμπτη κol ιbρο
11:00, θιrrυπεg nρooφoρθζ σε κλεlαrδ φdκελo Ylο Tη δloργαvωoη Tηζ
εκδρoμηg.
or nρoυnoθθοεlg noυ θο nρθπεl oπωoδηπoΤε Vα καλυφθoιiv εivοl:

Hμεoouηviα εκδooufts. οnδ Πθμnτη 18 ΑnρΛioυ 2013 tωg κοl Πορoοκευη
19 Anρlλioυ 2013.

Πoδvoαuuo εκδooμic:

Πiμπτn 18 Aπolλioυ 2o13
07.00 Αvοxιi:ρηoη μοθητδv οnδ τo xδρo τoυ ΣxoλεΙoυ.
09.00 Στdoη αrηv AμφΛoxiα.
09.30 Αvοxιbρηαη αnδ Aμφlλoxiο.
12.00 Εnioκεψη αro Λαoγροφlκδ Moυοεiο Bρiλη <<Kθρlvο oμolιbματα>.
13.00 Αvοxιbρηoη Ylο Mεrooβo.

Επioκεψη αrο Λooγρoφlκδ Mουoεio <Aβθρωφ - Tooiτoο>>.



Εnioκεψη σε εργααrηρlo ροφηζ nοροδoolοκδv Mεrooβiτlκωv
αroλδv - ρoιixωv.
15.3Ο Γειjμο αro Mεrooβo.
17.00 Αvοxδρηoη γΙο Γlδwεvα'
1B.00 Αφlξη αrο Γldwεvο. Εγκοτdαrοoη αro ξεvoδoyεΙo. =εκoιiροoη.

Παoαoκευit 19 Aπolλioυ 2013
09.00 Avαxδρηoη οnδ τo ξεvoδoyεio.
09.30 Enioκεψη αro vηοδκl τoυ Aλη Ποoδ (Λαoγραφlκδ Moυoεio) .

10.30 Avοxδρηoη αnδ τo vηοακι.
11.00 ΕnΙoκεψη σε ερYοσTηρro οργυρoxρυooyoΤοq.
11.30 Εnioκεψη αrηv Παλld Πδλη (Kdαrρo).
14.00 Γειiμο αrηv Πδλη.
16.00 Αvοxιbρηoη οnδ το Γιδwεvα.
21.Ο0 Επlαrρoφη αro Σxoλεio.

Συuuετθrclrrτεξ:
Στηv εκδρoμη θο oυμμετdαxoυv 26 (εiκool εξl) μαθητθg καl 2 (δ0o) oυvoδoi
κοθηγητiq. Συvολlκd 28 (εΙκool oκrδ) dτoμο.

Alαuovri:
Nα γivεl ρηΤη οvαφoρd TωV αrοlxεΙωv (ovoμοoiα, κοτηγoρiο) ToU
κοτολι)μοτοζ To onoio Θο πρθnεl vο βρioκεrοl κοτd πρoτiμηoη αro κθrrrρo Τηζ
πδληq τωv Ιωοwivωv. Η κοτηγoρiα ΤoU πρθπεl vα εivαl 4 (τεoodρωv)
οαrtρωv, με πρωlvδ ΠoU θα nορθxεrοl αro yδρo τoυ κατολ0μοτog' Tα
δωμδτlο πoυ θο xρεlοαroιiv εivοl: B (oκrιb) τρΙκλtvο, 1 (ivο) δiκλvo κοl 2
(δt'o) μovδκλlvο τωv oυvoδιbv κοθηγητδv.

Mεταφoo6:
Mε οαφολθg λεωφoρεΙο (δμ δlδρoφo) θωg 50 θioεωv τo onoiο θα πληρoΙ
δλεg τlg πρoδlογραφig κοτοΜηλδτηταg, oι}μφωvο με τlζ κεiμεvεq διοτδξεlg,
δηλαδη:. Φωτoτυπiο αδεlαg κυκλoφoρiαg. Φωτoτυniο τoυ δελτioυ κοταΜηλδTηΤοζ. Δελτio ελθψoυ KΤΕo

. Ynευθυvη δηλωoη oτl τo τοξlδlωτικδ γροφεio δloθiτεl εlδlκδ αημο
λεlτoυργΙαq oε lαxt.

To λεωφoρεio θο εivαl σTη δlδθεοη τoU ορxηγo0 τηg εκδρoμηg κol θο
μετοκlvεiτοl otμφωvo με τlg εrrroλtζ ToU δλεg τlg ιbρεζ καl θο nρθnεl vο θxεl
nρovoηθεi o τρδnoq μεrοκivηoηζ TωV μοθητδv oε nερiπτωση ΠoU θο ixεl
κολυφθεi τo ωρdρlo εργooiαg τoυ oδηγo0.

Aoodλεlα εκδρoμic:
o δloργovωTηζ (γραφεio ταξlδioυ) θα αvολοβεI TηV UΠoXρεωΤrκη οoφολIαrlκη
κdλυψη επαψελμοτlκηg ευθυvηg αυμμεrεxδWωV Kοl εnlnλθov οoφdλlαη
κdλυψηg τωv εξδδωv TωV oυμμετεxδWωV σε nερΙnτωοη ατυxημοτoq η
οoθεvεiοg δnωg nρoβλθnεrαr σTo αρΘρo L4 Tηζ t292B7lΓ2110-1_2011
Anδφοoηg τoυ YΠΔBMΘ (ΦEK 2769lBl2-12-11).



Ποδοθετα oτolξεiα:
Η πρoαφoρd θα ovαφiρεrοl αε κiθε θvοv δρo αnδ τουg παραnοvω οvαλυτlκδ.
Enlnλεov θο οvοφiρεTοl σΤo ουvoλlκδ κoαrog τηq εκδρομηζ, τηv αvd μοθητη
εnIβδρυvoη Ylο Τo oδvoλo τηq εκδρoμηg.
Στrg nοροπdvω τlμθg θα oυμπερΛομβdvετοι ο Φ.Π.A.
ol nρoοφoρθq θο ποροδiδovrοι lδloxεiρωg μδvo αro δlευθυrrrη τoυ ΓυμvαoΙoυ
AlγεΙροg κ. Δlομοιπδnoυλo Avδρθο.
Mετο TηV ημερoμηviο Kαl Tηv ιbρα ληξηq τoυ δlογωvloμoi δεv Θα εivαr δεκrη
κομio otκovoμlκη nρooφoρd.
Η οξloλδγηση ΤωV nροoφoριbv Θα nραγμοτonolηθεΙ τηv Πiμπτη κοl δρο αrlg
11:30 nμ. ol εvδιοφερδμεvol μnoρotv vα εvημεριilvοlπαl τηλεφωvlκd οnδ τov
δrευθυwη τoυ αyoλεioυ.

Η oρ1ηγδξ Tηξ εκδρoμηq

Σαρtμπολη XρlαrΙvα ΠEl1

o πρδεδρoξ Toυ 15μελoιiq
oυμβουλioυ

Mαvωλδπoυλoq Eμμαvoυηλ

o ΔlεuΘυyrηq

Δlαμαvrδπoυλoq Avδρiαg
MαΘηματlκδq


