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Θέμα : «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»
Το σχολείο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων σχεδιάζει να πραγματοποιήσει διήμερη
εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα στις 28-29 Ιανουαρίου 2016 στην οποία θα συμμετάσχουν 31 μαθητές και 4
συνοδοί καθηγητές.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- (28/1) 7:15 π.μ. Αναχώρηση από το 1ο Γυμνάσιο Παραλίας.
- (29/1) 21.30 μ.μ. Επιστροφή στο 1ο Γυμνάσιο Παραλίας.
Οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακριβές πρόγραμμα που θα συνταχθεί.
Η ομάδα προτίθεται να επισκεφθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο (παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης) και περιήγηση στην περιοχή Πλάκας και Ακρόπολης.
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
1. Το ταξιδιωτικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο σχολείο για να αναλάβει την οργάνωση της
εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα:
α΄. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας
β΄. Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητος.
γ΄. Δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ.
δ΄. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και
ε΄. Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο (να αναγράφονται οι πινακίδες) πληροί όλους τους όρους ασφάλειας και
διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου,
αναφορά παλαιότητας κ.ά.).
2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ασφάλεια αστικής
ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
3. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής καθώς και το κόστος ανά μαθητή μαζί με το
Φ.Π.Α.
4. Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά ασφάλειας.
Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και η διαμονή εντός της πόλης των Αθηνών σε ξενοδοχείο κατηγορίας
τουλάχιστον τριών αστέρων με πρωινό (κατά προτίμηση στην περιοχή γύρω από το Σύνταγμα για διευκόλυνση των
μετακινήσεων). Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε τρίκλινα δωμάτια ή τετράκλινα δωμάτια και των καθηγητών σε
μονόκλινα ή δίκλινα.
Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου, μέχρι και την Τετάρτη
15/12/2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα
τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη «Προσφορά για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα.
Εκπρόθεσμες προσφορές και αντιπροσφορές δε θα γίνουν δεκτές.
Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού
μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας), χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
Η Διευθύντρια
Γεωργοπούλου Κυπαρισσία

