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Πάτρα,
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10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ
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Δ/ντης:
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2610 524 300

ΠΡΟ:

30-9-2016
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Σοσριζηικά Πρακηορεία

Mail: mail@10lyk-patras.ach.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος ηοσριζηικών πρακηορείφν για
διδακηική επίζκευη ζηον Αρταιολογικό τώρο ηης Βούνηενης»
Η Γιεύθςνζη ηος 10ος ΓΔΛ Πάηπαρ καλεί ηοςρ ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος
ενδιαθέπονηαι, να ςποβάλοςν, ζηο Γπαθείο ηηρ Γιεςθύνηπιαρ ηος Σσολείος μέσπι ηιρ
05/10/2016 ημέπα Τεηάπηη και ώπα 11:00, ένηςπερ πποζθοπέρ ζε κλειζηό θάκελο για ηη
διοπγάνυζη εκπαιδεςηικήρ διδακηικήρ επίζκετηρ με ηα κάηυθι ζηοισεία.
Οι πποϋποθέζειρ πος θα ππέπει να καλςθθούν είναι οι εξήρ:
Ημερομηνία εκδρομής:

Τπίηη 18 Οκηυβπίος 2016

Πρόγραμμα εκδρομής: Ανασώπηζη από ηο ζσολείο ζηιρ 08:30, μεηάβαζη ζηην Βούνηενη
(Απσαιολογικό Φώπο) ζηη ζςνέσεια ζηο «Θεαηπάκι» ζηην μαπίνα και επιζηποθή ζηο ζσολείο
ζηιρ 1:30μ.μ.
σμμεηέτονηες
Σηην εκδπομή θα ζςμμεηάζσοςν 48 μαθηηέρ και 10 ζςνοδοί καθηγηηέρ.
Μεηαθορά
Η εκδπομή θα ππαγμαηοποιηθεί με αζθαλή λευθοπεία, ηα οποία θα πληπούν όλερ ηιρ
πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ, ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ, δηλαδή:
 Φυηοηςπία άδειαρ κςκλοθοπίαρ
 Φυηοηςπία ηος δεληίος καηαλληλόηηηαρ
 Γεληίο ελέγσος ΚΤΔΟ
 Υπεύθςνη δήλυζη όηι ηο ηαξιδιυηικό γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ζε
ιζσύ.

Αζθάλεια εκδρομής
Ο διοπγανυηήρ (Γπαθείο Ταξιδίυν) θα αναλάβει ηην ςποσπευηική αζθαλιζηική κάλςτη
επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν και επιπλέον αζθάλιζη κάλςτηρ ηυν
εξόδυν ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ, όπυρ πποβλέπεηαι
ζηο άπθπο 14 ηηρ 129287/Γ2/10-1-2011 απόθαζηρ ηος ΥΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 2769/Β/2-12-2011)
Πρόζθεηα ζηοιτεία
Η πποζθοπά θα αναθέπεηαι ζε κάθε έναν από ηοςρ παπαπάνυ όποςρ αναλςηικά. Δπιπλέον
θα αναθέπεηαι ζηο ζςνολικό κόζηορ ηηρ εκδπομήρ και ηην επιβάπςνζη ανά μαθηηή για ηο
ζύνολο ηηρ εκδπομήρ καθώρ επίζηρ και ηο κόζηορ ηηρ αζθάλειαρ. Σηιρ πιο πάνυ ηιμέρ θα
ζςμπεπιλαμβάνεηαι και ο ΦΠΑ. Η αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών θα ππαγμαηοποιηθεί ηην
ίδια ημέπα ζηο γπαθείο ηος 10ος ΓΔΛ Πάηπαρ και ώπα 12:00π.μ..

Η Διεσθύντρια

Φώτοσ Αγγελική

