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: Μαραγκοπούλου 2 & Καλαβρύτων
Ταχ. Κώδικας : 263. 35
Τηλέφωνα
: 2610.223073, 2610.223259
Fax
: 2610.223073
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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 5 ου
ΓΕ.Λ. Πατρών»
Η Διεύθυνση του 5ου ΓΕ.Λ. καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν
αυτοπροσώπως και μόνον, και όχι με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, στο Γραφείο
της Γραμματείας του σχολείου (Μαραγκοπούλου 2) μέχρι 8/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 έντυπες
προσφορές σε κλειστό φάκελο για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης με τα κάτωθι στοιχεία:
 Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής: Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016
 Αριθμός συμμετεχόντων: προβλέπεται να συμμετάσχουν 21 μαθητές και δύο συνοδοί καθηγητές
 Προορισμός-πρόγραμμα επίσκεψης: Επίσκεψη στο Μουσείο Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων,
παραμονή στο χώρο για ξενάγηση, μεταφορά στον λόφο της εκτέλεσης των Καλαβρυτινών,
επιστροφή στο κέντρο των Καλαβρύτων για ξενάγηση στην πόλη.
 Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από το σχολείο 08.15 και θα ολοκληρωθεί δύο ώρες μετά το πέρας του
ωραρίου, 16.00.
 Μεταφορά: Με την εξασφάλιση οδικής μεταφοράς μαζί με την προσφορά σας, να μας αποσταλεί:
1. Άδεια κυκλοφορίας
2. Ασφαλιστήριο οχημάτων
3. Δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ
Σας ενημερώνουμε ότι, πριν την αναχώρηση, θα ζητηθεί από την Τροχαία να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.
 Ασφάλεια εκδρομής: είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής ευθύνης και
η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών που καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθενείας.
Στην προσφορά είναι απαραίτητη η αναγραφή του συνολικού κόστους της εκδρομής και η ανά μαθητή
επιβάρυνση ξεχωριστά.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου
αριθμού των μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή άλλου κωλύματος, χωρίς αποζημίωση του
ταξιδιωτικού γραφείου.
Θα επιλεχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

