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Πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
µετακίνησης µαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγράµµατος
σχολικής σταδιοδροµίας.
Το 12ο Γυµνάσιο
υµνάσιο Πατρών διοργανώνει ηµερήσια επίσκεψη στη Μπενάκειο
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.
Ελλήνων
Για το σκοπό αυτό
αυτό, η ∆ιεύθυνση του σχολείου, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες
που ενδιαφέρονται
ενδιαφέρονται, να υποβάλουν
υποβά
κλειστή έντυπη προσφορά για την διοργάνωση της
εκδροµής µε τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Ηµεροµηνία εκδροµής: Πέµπτη 31 Μαρτίου 2016
Β) Προορισµός - Πρόγραµµα εκδροµής :
12Ο Γυµνάσιο – Αθήνα - Μπενάκειος Βιβλιοθήκη . Αναχώρηση από το σχολείο στις
06:45 Άφιξη στην Αθήνα – θέατρο Βρετάνια: Παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης 10:00 – 12:00..
12:10 Αναχώρηση από το θέατρο , και µετακίνηση στην Μπενάκειο
νάκειο Βιβλιοθήκη
Λένορµαν 218. Επίσκεψη έκθεσης «Γλωσσόπολις» 13:00 – 14:30.
Φαγητό
Αναχώρηση για Πάτρα και επιστροφή στο σχολείο 18:45

Γ) Αριθµός συµµετεχόντων : Μαθητές 19 Συνοδοί : 3
∆) Μεταφορά µε λεωφορείο ή δυνατόν mini bus ( όχι διώροφο ) το οποίο θα πληροί
όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας ( να µας αποσταλούν τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά )
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
διατάξεις, δηλαδή :
Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας

∆ελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ και αριθµό θέσεων
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδροµής και θα µετακινείται
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάσει προγράµµατος.
Ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ασφάλιση όλων των
µαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή
ασθένειας.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο
φάκελο, µέχρι τις 4/3/2016 και ώρα 12:00 στο Σχολείο και στο Γραφείο του
∆ιευθυντή.
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