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Κοιν. :

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση
πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής
του 2ου Γενικού Λυκείου Αιγίου στη Θεσσαλονίκη»
Τα σχολείο μας σχεδιάζει πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για
την εν λόγω επίσκεψη, μέχρι 14-12-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο του
Δ/ντή.
Η επίσκεψη έχει τα κάτωθι στοιχεία:



Hμερομηνία επίσκεψης :



Αριθμός συμμετεχόντων :



Από Δευτέρα 15-2-2016 έως και Παρασκευή 19-2-2016
60 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.

Προορισμός-Πρόγραμμα:

Ο προορισμός είναι η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή, αλλά και επισκέψεις σε
Βεργίνα, Έδεσσα, Σπήλαιο Πετραλώνων και Μέτσοβο σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής, το οποίο θα καταρτιστεί το συντομότερο δυνατόν.



Διαμονή:



Μεταφορά:

Το ξενοδοχείο διαμονής να βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να είναι 4 η 5
Αστέρων σύμφωνα με επίσημο χαρακτηρισμό του ΕΟΤ και να μην απέχει
περισσότερο από 1-2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Απαιτείται να υποβληθεί
στον φάκελο της προσφοράς ενημερωτικό έντυπο του Ξενοδοχείου ή η διεύθυνση
της ιστοσελίδας του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό.
Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα γίνει σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια (το
τρίτο κρεβάτι όχι πτυσσόμενο) και των καθηγητών - συνοδών σε μονόκλινα δωμάτια
κατά προτίμηση στον ίδιο όροφο.
Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο. Επίσης να
υπάρχει και προσφορά για το κόστος ημιδιατροφής για τις τέσσερις μέρες.
Τα λεωφορεία να είναι τουριστικά με άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση μετά το
2000, με κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες
ασφαλείας και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την νόμιμη
και ασφαλή κυκλοφορία τους.
Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας,
στις περιηγήσεις-ξεναγήσεις, και γενικά σε όλες τις περιγραφόμενες στο πρόγραμμα
δραστηριότητες ή εξόδους των μαθητών.



Ασφάλεια:
Ο διοργανωτής αναλαμβάνει την Ασφάλεια Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης,
καθώς και Ασφάλεια Επιβαινόντων για την περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Το Σχολείο ή ο καθηγητής - αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει
το πρόγραμμα της εκδρομής κατά την κρίση του, προκειμένου να εξασφαλίσει την
καλύτερη δυνατή έκβαση της εκδρομής χωρίς να παρεκκλίνει, από τους βασικούς όρους
που προαναφέρονται και το πρόγραμμα της εκδρομής.
 Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις
ορισθείσες ημερομηνίες λόγω πραγματικής ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες,
απεργίες κτλ.) θα προβλεφθεί η επιστροφή όλων των χρημάτων.
 Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα και CD με τη προσφορά
αποθηκευμένη σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή
της στο διαδίκτυο.
 Στο φάκελο της προσφοράς, εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία, θα υπάρχουν :
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας Γραφείου Γενικού
Τουρισμού του ενδιαφερομένου, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και αντίστοιχη
δήλωση καταλληλότητας των λεωφορείων.
2. Η συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού και η ανά μαθητή επιβάρυνση (με το
ΦΠΑ, Δημοτικούς Φόρους, ασφαλιστικές καλύψεις, διόδια γέφυρας Ρίου-Αντιρίου
και όποιας άλλης επιβάρυνσης θα μπορούσε να υπάρξει).
3. Ο πράκτορας θα εκδώσει αποδείξεις σε κάθε μαθητή, αν του ζητηθεί.
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