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Α.Π: 32

ΠΡΟ: ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ
ΗΜΔΡΗΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΟΤ 16ος ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΑ
ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΧΝ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ.
Σν 16ν Γπκλάζην Παηξώλ δηνξγαλώλεη κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηηο
09/03/2016, ημέπα Σεηάπηη, ζην Υιονοδπομικό Κένηπο ηων Καλαβπύηων θαη
ζηα Καλάβπςηα.
ηε κνλνήκεξε δηδαθηηθή επίζθεςε ζα ζπκκεηάζρνπλ 52 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί
θαζεγεηέο.
Σν πξόγξακκα έρεη σο εμήο:
Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν 08:00. Επίζθεςε ζην Υηνλνδξνκηθό Κέληξν ησλ
Καιαβξύησλ θαη ζηα Καιάβξπηα. Επηζηξνθή ζην ζρνιείν ζηηο 16:00
Σν ιεσθνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη: 1) όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα
απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε θαη αζθαιή θπθινθνξία ηνπ (πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ
ειέγρνπ ΚΣΕΟ, άδεηα θπθινθνξίαο (κε πξώηε θπθινθνξία κεηά ην 2000), αλαθνξά
παιαηόηεηαο θαη αζθαιηζηήξην νρήκαηνο) 2) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ
γξαθείνπ όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ θαη όηη όια ηα έγγξαθα πνπ ζα
πξνζθνκίζεη ζε θσηνηππία είλαη αθξηβή. . 3) θιηκαηηζκό, 4) θαξκαθείν, 5) δώλεο
αζθαιείαο.
Ο δηνξγαλσηήο (γξαθείν ηαμηδίνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξεσηηθή ηαμηδησηηθή
αζθάιηζε, γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο, πνπ ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο.
Οη κεηαθηλήζεηο θαη νη επηζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε πξόγξακκα
πνπ ζα ζπληαρζεί από ην ζύιινγν ηνπ ζρνιείνπ. Ο νδεγόο νθείιεη λα γλσξίδεη θαιά
ηε δηαδξνκή, θαζώο θαη λα ηεξνύληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ζην ιεσθνξείν.
Η πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο κνλνήκεξεο δηδαθηηθήο επίζθεςεο
(κεηαθηλήζεηο, δηόδηα, ΦΠΑ, θ.α.).
Η πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά, διαθοπεηικά θα θεωπηθεί
άκςπη.

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλλοςν πποζθοπέρ ωρ ηην Σεηάπηη
17/02/2016 και ώπα 12.00, ζηο ζσολείο και ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή. Η
πποζθοπά ππέπει να είναι κλειζηή και θα αναγπάθεηαι η ζςνολική ηιμή ηος
οπγανωμένος ηαξιδίος.
Ο Δ/ντής
Δεμιράλης Κωνσταντίνος

