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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Σν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Παηξψλ πξνθεξχζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε θιεηζηέο
πξνζθνξέο γηα ηε δηνξγάλσζε 3ήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ζην πιαίζην θαηλνηφκσλ
δξαζηεξηνηήησλ.
ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΉ
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜ.
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ (καζεηέο /
θαζεγεηέο)
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΔΟ
ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
(κνλφθιηλα/δίθιηλα/ηξίθιηλα-πξσηλφ ή
εκηδηαηξνθή)
ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (πξφγξακκα,
παξαθνινχζεζε εθδειψζεσλ, επίζθεςε
ρψξσλ, γεχκαηα, θηι.)

Αζήλα – Μαξαζψλαο κέζσ Γειθψλ
Αλαρψξεζε 26/03/2015, Δπηζηξνθή
28/03/2015
37 καζεηέο, 3 ζπλνδνί θαζεγεηέο,
Σνπξηζηηθφ ιεσθνξείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα
πιεξνί ηνπο, απφ ην Νφκν, πξνβιεπφκελνπο
φξνπο αζθαιείαο (ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθφ
ηειεπηαίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, αλαθνξά
παιαηφηεηαο θ.ά.)
Σξίθιηλα ή δίθιηλα ζε μελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ
κε πξσηλφ θαη κνλφθιηλα κε πξσηλφ γηα
ελειίθνπο
Πέκπηε 26/03/2015
08:30 Αλαρψξεζε απφ Πξφηππν Πεηξακαηηθφ
Παηξψλ (Λάγγνπξα)
11:00 Άθημε ζηνπο Γειθνχο.
12:30 Αλαρψξεζε γηα Αξάρνβα θαη Μνλή Οζίνπ
Λνπθά Βνησηίαο.
16:30 Αλαρψξεζε γηα Αζήλα.
18:30 Άθημε ζηελ Αζήλα.

Παξαζθεπή 27/03/2015
10:00 Δπίζθεςε ζην Παλαζελατθφ ηάδην θαη
ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν
13:00 Φαγεηφ
13:30 Δπίζθεςε ζηελ Αθξφπνιε θαη ζην
Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο.
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν
20:00 Παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο
ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.
άββαην 28/03/2014
10:00 Αλαρψξεζε γηα ην Μαξαζψλα, επίζθεςε
ζην Μνπζείν, ζηνλ Σχκβν ζην ρψξν ηεο
αθεηεξίαο ηνπ Μαξαζσλίνπ Γξφκνπ.
14:30 Φαγεηφ
16:00 Αλαρψξεζε γηα ηελ Πάηξα
19:00 Άθημε ζηελ Πάηξα
Παξαθαινχληαη φζα ηαμηδησηηθά γξαθεία επηζπκνχλ λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ λα ππνβάιινπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ ρνιείνπ καο έσο Παξαζθεπή 27/02/2015.
Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη θιεηζηή ζην ρνιείν.
Με θάζε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη απφ ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν απαξαηηήησο θαη Τπεχζπλε Γήισζε φηη
δηαζέηεη βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, ε
νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ.
Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα,
πηζηνπνηεηηθφ ηειεπηαίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, παιαηφηεηα θ.ά.)
Ο δηνξγαλσηήο (Γξαθείν Σαμηδίνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο γηα
καζεηέο θαη θαζεγεηέο φπσο θαη αζθάιεηα πνπ ζα θαιχπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή
αζζελείαο.
ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ:
1)Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδξνκήο κε ΦΠΑ.
2)Σελ ηηκή αλά καζεηή.
3)Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ιεσθνξείσλ θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν φηη
δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαζψο θαη αληίζηνηρν αληίγξαθν.
4)Βεβαίσζε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο δηνξγαλσηή θαζψο θαη αζθάιηζε φισλ
ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ πνπ ζα θαιχπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2/10-01-2012- Απφθαζεο ηνπ ΤΠΑΙΘΠΑ (ΦΔΚ2769/Β/02-122011) Γ/ΝΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚ/Η Ν.ΑΥΑΙΑ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα πξνο ελεκέξσζε ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ)
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην ζρνιείν αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
ησλ ιεσθνξείσλ θαη επηθπξσκέλεο θσηνηππίεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, φπνπ ζα θαίλεηαη
ππνρξεσηηθά φηη ππάξρεη ζρεηηθφο έιεγρνο απφ ην ΚΣΔΟ.
Αλ θάηη απ’ απηά δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ζα ζεσξεζεί άθπξε.
Σν ιεσθνξείν ζα θηλείηαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ αξρεγνχ ηεο εθδξνκήο θαη βάζεη ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή έιιεηςε εγθξίζεσο
κεηαθίλεζεο ή αλ δε ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, δε ζα ππάξμεη θακία
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν θαη ζα αθπξσζεί ε κεηαθίλεζε.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ή λα απνζηαινχλ ζε θιεηζηνχο θαθέινπο κέρξη ηελ
Παξαζθεπή 27/02/2015 θαη ψξα 12:00 ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ
Γπκλαζίνπ Παηξψλ.

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
Dr ΑΡΓΤΡΟΠΟYΛΟΤ ΜΑΡΊΑ

