ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ. ΕΛΛΑΔΑ
Δ/ΝΗ Δ.E. ΑΥΑΪΑ

Πάτρα 11-4-2016
Aριθμ. Πρωτ. 313

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΑ
Σαχ.Δ/νση
Σαχ. Κώδικας
Σηλέυωνο
FAX
Email :

Ανθούπολη Παηπών
26 110
2610 422044
2610 439241
mail@1lyk-patras.ach.sch.gr

Θέκα: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε, δηακνλή θαη επηζηξνθή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνο θαη
από ηελ Ειβεηία (CERN) ηνπ 1νπ ΓΕΛ Παηξώλ»
ο

Το 1 Γενικό Λύκειο Πάηπαρ, διοπγανώνει εκπαιδεςηική επίζκετη ζηο CERN ζηην Δλβεηία από
26/9 – 2/10/2016.. Για ηο ζκοπό αςηό, η Γ/νζη ηος 1

ος

Γενικού Λςκείος Πάηπαρ, καλεί ηοςρ

ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος ενδιαθέπονηαι, να καηαθέζοςν ζηο γπαθείο ηος Γ/νηή ηος ζσολείος, κλειζηή ένηςπη πποζθοπά για ηην διοπγάνυζη ηηρ εκδπομήρ μέσπι ηην Παπαζκεςή
15/4/2016 και ώπα 12:30 πμ

1. Πξννξηζκόο: Ειβεηία
-9-2016: Πάηξα - Αλθόλα
- 9-2016: Αλθόλα - πεξηνρή Μηιάλν
-9-2016: Πεξηήγεζε Μηιάλν θαη αλαρώξεζε Γελεύε
-9-2016: Επίζθεςε ζην CERN θαη ζηε Γελεύε
-9-2016: Επίζθεςε Λσδάλλε θαη κεηάβαζε Μπνιόληα
-10-2016: Αλαρώξεζε από Μπνιόληα κεηάβαζε Αλθόλα
ε
κέξα : Κπξηαθή 2-10-2016 : Άθημε ζηελ Πάηξα
2. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ:
34 καζεηέο (κέγηζηνο αξηζκόο 37θαη ειάρηζηνο 32) θαη 3 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί
3. Μεηαθνξηθά κέζα:

Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ ζα γίλνληαη κε θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ πιεξνύλ ηηο
πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ, βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο
κε έκπεηξν νδεγό. Τα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ
καζεηώλ.
4. Δηαλπθηέξεπζε:
Έμη ζπλνιηθά δηαλπθηεξεύζεηο:
Πάηξα – Αλθόλα θαη αληίζηξνθα
Δίθιηλεο ή ηεηξάθιηλεο θακπίλεο γηα καζεηέο
Δίθιηλεο ή κνλόθιηλεο θακπίλεο γηα εθπαηδεπηηθνύο
Μία δηαλπθηέξεπζε ζην Μηιάλν. Όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηα ζεκεία επίζθεςεο
Δύν δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Γελεύεο.
Μία δηαλπθηέξεπζε ζην Μπνιόληα.
(δεο επηζπλαπηόκελν ζρεηηθό πξόγξακκα)
Καηεγνξία θαηαιύκαηνο γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο εθηόο πινίνπ: Ξελνδνρεία 3* θαη άλσ ζε
ηξίθιηλα ή δίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα - δίθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο. Πξσηλό θαη εκηδηαηξνθή ζε κπνπθέ, όπσο όινη νη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ

(λα αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα μελνδνρεία θαη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία). Τν μελνδνρείν λα πιεξεί
όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ζσζηή δηακνλή (ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θιπ). Η εκηδηαηξνθή λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο ησλ
καζεηώλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο . Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη
ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηελ δηακνλή καο.
5. Σπκβόιαην νκαδηθήο θαη αηνκηθήο αζθάιηζεο όισλ ησλ κεηαθηλνπκέλσλ καζεηώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ ην νπνίν ζα πξνβιέπεη: α) Δηαζθάιηζε πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη β) Αζθάιηζε Αζηηθήο Επζύλεο Δηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
πξόζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ε αζζέλεηαο (λα θαηαηεζνύλ
ηα ζρεηηθά έγγξαθα).
6. Σπλνδόο - μελαγόο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θπξίσο από ηελ Αλθόλα κέρξη
θαη επηζηξνθή ζηελ Αλθόλα.
7. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο
πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαζώο θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζήκαηνο θαη άδεηα
ιεηηνπξγίαο από ηνλ EOT ζε ηζρύ.
8. Τα ρξήκαηα ζα δνζνύλ ην 75% κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο θαη ην 25%
κεηά ηελ εθδξνκή σο πνηληθή ξήηξα.
9. Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.
Σηηο πξνζθνξέο λα αλαθέξνληαη: α) Οπνηαδήπνηε άιιε πξνζθνξά ή δηεπθόιπλζε πξνο ηνπο
εθδξνκείο ή ην ζρνιείν.
10. Τν ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί, πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην
ζρνιείν, θξάηεζε δσκαηίσλ ζην πξνηεηλόκελν μελνδνρείν θαη θξάηεζε ζέζεσλ ζην πινίν.
11. Απόδνζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ
ηνπ ζπκβνιαίνπ από πιεπξάο ηνπ.
12. Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ θαη ηα εμήο:
Όια ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη ζην ίδην θηίξην ζε έλαλ ή ην πνιύ δύν νξόθνπο
Με ηε ζύληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζα δεηεζεί αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.
Τελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθίλεζε ζηηο νξηζζείζεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο απεξγίεο- εθινγέο –
ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο) κε αιιαγή εκεξνκεληώλ ή θαη αθύξσζεο ηεο κεηαθίλεζεο ( ρσξίο
πξόζζεηε επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν - κε επηζηξνθή όισλ ησλ ρξεκάησλ).
13. Τα ζρνιεία δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή
από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία
Αθνινπζεί ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε πξνζθνξά.
Πρόγραμμα εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ του 1ου ΓΕΛ Πατρών ςτο CERN τησ Ελβετίασ
1ε κέξα: Δεπηέξα, 26-9-2016: Πάηξα- Aλθόλα
15:30 κ.κ.: Σπγθέληξσζε ζην Σρνιείν θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο.
Άθημε ζην ιηκάλη θαη επηβίβαζε ζην πινίν θαη ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο
Απόπινπο γηα ηελ Αλθόλα. Δηαλπθηέξεπζε ελ πισ.
2ε κέξα: Τξίηε, 27-9-2016: Αλθόλα - πεξηνρή Μηιάλν
Άθημε ζηελ Αλθόλα. Αλαρώξεζε γηα Μηιάλν
Ελδηάκεζε ζηάζε
Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε
3ε κέξα: Τεηάξηε, 28-9-2016: Πεξηήγεζε Μηιάλν θαη αλαρώξεζε Γελεύε
Πεξηήγεζε Μηιάλν : Νηνπόκν – Μπζηηθόο Δείπλνο
Αλαρώξεζε από Mηιάλν γηα Γελεύε.
Άθημε. Ταθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Ξελάγεζε ηεο πόιεο.
Δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
4ε κέξα: Πέκπηε , 29-9-2016: Επίζθεςε ζην CERN θαη ζηε Γελεύε
09.00 π.κ.: Επίζθεςε ζην CERN

12:30 π.κ.: Επίζθεςε ζηε Γελεύε: ζην Geneva’s history of science θαη ζην United Nations
Office θαη ζην Palais des Nations (ή/θαη ζην κεζαησληθό ρσξηό Yvoire)
Επηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν. Δείπλν.
5ε κέξα: Παξαζθεπή, 30-9-2016: Επίζθεςε Λσδάλλε θαη κεηάβαζε Bologna
Αλαρώξεζε από Γελεύε γηα Λσδάλλε
Άθημε ζηε Λσδάλλε – επίζθεςε ζην Οιπκπηαθό Μνπζείν
Αλαρώξεζε από Λσδάλλε Σηάζε ζην ηνπξηζηηθό, Chamonix-Mont Blank
Αλαρώξεζε γηα Μπνιόληα. Άθημε . Ξελνδνρείν, δείπλν.
6ε κέξα: Σάββαην, 1-10-2016: Αλαρώξεζε από Bologna κεηάβαζε Ancona
Αλαρώξεζε από Μπνιόληα
Άθημε ζηελ Aλθώλα
Επηβίβαζε ζην πινίν Αλαρώξεζε γηα Πάηξα
7ε κέξα Κπξηαθή , 2-10-2016 Πάηξα
Άθημε ζηελ Πάηξα.

Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θακία πξνζθνξά δελ ζα
γίλεηαη δεθηή.
Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά – ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο- κεηά από αμηνιόγεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Παξαζθεπή 15/4/2016 θαη ώξα 13:30 ζην γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ.
Η Γιεςθύνηπια

Τζιανάκα Βαζιλική

