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Θέμα : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κόνιτσα »
Το 6ο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας θα πραγματοποιήσει , στα πλαίσια της 129287/Γ2/2011 απόφασης του ΥΠΔΜΘ
(ΦΕΚ 2769/2-12-2011), με την περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου ,τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη
στην Κόνιτσα από την Πέμπτη 21/03/2016 έως και το Σάββατο 23/03/2016. Στην επίσκεψη , η οποία θα
γίνει με βάση το πρόγραμμα που ακολουθεί, θα συμμετέχουν 19 μαθητές και δύο (2) συνοδοί.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 21 Απριλίου 2016
8:00 Αναχώρηση από Πάτρα ( 6ο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας) για Κόνιτσα
12:00- 12:30 Στάση στα Γιάννενα στο μουσείο Βρέλλη (1 1/2 ΏΡΑ περιήγηση)
13:30-14:00 Φαγητό στα Γιάννενα
15:30 Επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο στο Καλπάκι (1 ώρα ξενάγηση)
17:00 Γέφυρα Αώου στην Κόνιτσα (1/2 ώρα στάση)
18:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια
19:00 Φαγητό στην Κόνιτσα
Παρασκευή 22 Απριλίου 2016
8:00 Εγερτήριο και πρωϊνό
10:00 Επίσκεψη στο χωριό Βίκκος
11:00 άφιξη στη γέφυρα της Αρίστης,και στην γέφυρα Κλειδωνίας δίπλα στον Βοϊδομάτη)
13:30 Αναχώρηση από γέφυρα Κλειδωνίας
14:00 Άφιξη στον οικισμό Μπουραζάνι και επίσκεψη στο καταφύγιο άγριων ζώων.
17:00-17:30 Αναχώρησης για Κόνιτσα , επιστροφή στο ξενοδοχείο
19:30 Φαγητό στην Κόνιτσα
Σάββατο 23 Απριλίου 2016
8:00 Εγερτήριο και πρωινό
9:30 Επιβίβαση στο λεωφορείο , αναχώρηση από Κόνιτσα
10:00 άφιξη στο Μονοδέντρι , περιήγηση στο χωριό , επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής
11:30 Αναχώρηση από Πέραμα για Γιάννενα
14:30 Άφιξη στα Γιάννενα , επίσκεψη στο κάστρο – νησάκι του Αλή Πασά και φαγητό
17:00 Αναχώρηση από Γιάννενα
21:00- 21:30 Άφιξη στην Πάτρα ( 6ο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας)

Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο που θα πρέπει να πληρεί όλους τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου
τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ.λ.π.).
Ο διοργανωτής (ταξιδιωτικό γραφείο) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για
μαθητές και καθηγητές. Το λεωφορείο θα κινείται σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και
βάσει του προγράμματος.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.,
στο σχολείο και στο γραφείο του Διευθυντή, κλειστή προσφορά.
Η προσφορά θα περιέχει την αναλυτική επιβάρυνση μεταφοράς ανά μαθητή ξεχωριστά μαζί με το
Φ.Π.Α. καθώς και προσφορά για τη διαμονή σε ξενοδοχείο ανά μαθητή μαζί με το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση ματαίωσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης δεν θα επιβαρυνθεί το σχολείο.
Για την εξέλιξη θα ενημερωθείτε τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την αναχώρηση.
Το σχολείο θα επιλέξει την καλύτερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά, ασφάλειας.
Ο Διευθυντής
Στενός Γεώργιος

