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Tαξlδlωτlκο Γραφεiο

ΠPoΣ:

Πληρoφoρiεg: κ. Παvoγtωτοκδnoυλoq Avδρθοg

ΘEMA: Πρδoκληoη εκδηλωoηq εvδlαφΞρovτog γlα τη δloργdvωoη

πoλυημερηg εκπαlδευτlκηg εκδρoμηq τoυ Γεvlκoιi Λuκεioυ Alγεiραξ σTη
Θεooαλoviκη
Τo Σxoλεio Ηoζ, αro nλοiolo Tωv εKΠolδεUTrκδv εκδρoμδv, nρoτΙθετol
vα ΠρογμαToΠolηoεl nεvθημερη εκδρoμη Tηq Γ' τdξηg Λυκεioυ αnδ L4
Δεκεμβρioυ 2016 iωq καl 18 Δεκεμβρioυ 2016 με nρooρloμδ τη

Θεoooλoviκη.
Γl' oυτδ To σKoΠδ η ΔlεtΘυvση ToU Γεvtκoιj ΛυκεΙoυ AlγεΙροg κολεi τoug
τοξlδlωτlκo0g πρδκτoρεq ΠoU εvδlαφθρowοl, vο υnoβdλλoυV cΙUToΠρooδnωg
Kol δχ με Tη Xρηση τοxυδρoμεioυ η τηλεoμolδτυnoυ, στo Yροφεio τηg
Δlειiθυvoηζ ToU Σ1oλεΙoυ μθxρr τlg 20 oκτωβρioυ 2016, ημθρο Πiμπτη κοl
δρo 11:00, θιrrυnεζ Πρoσφoρtg oε κλεlαrδ φdκελo γlο Tη διoργdvωoη Tηζ
εκδρoμηζ.

ol πρouπoΘθoειg noυ

Θο πρθnεl onωoδηnoTε vcl κολυφθoiv εivαl:

Huεooμnviα εκδρoμitc: onδ Tετdρτη t4 Δεκεμβρioυ 2016 θωg κοl Kυρlοκη
18 Δεκεμβρioυ 2016.

Πoδvoαμμα εκδoouftξ:
Avoxιbρηoη σΓlζ t4lt2l20t6 κol δρα B:00 Π.μ. Koι επrαrρoφη σΠq
t9lt2l2016 κol δρo 9:30 μ.μ'
ln nuEoα (14 Δεκεμβoioυ 2016):
Συγκθιrrρωoη στo qxoλεΙo Avαxδρηoη γlο ΘεooολovΙκη μθoω
γiφυροg Pioυ _ Αιrrlρρioυ με εvδrdμεoεg αrδoεlζ σTηV Aμφlλoxio κοl
αrο Ιωdwrvα. Αφlξη αrη Θεoooλoviκη.
2n nμioα (15 ΔεκεuBoiou 2016):

Avαxδρηoη γlο 'Eδεooο - Eπioκεψη σΤoUζ κοτoρρδrcrεq - Eπioκεψη στo
λoυτρd Πoζαρ Enio'κεψη σTo xωρro 'oρμπε Eπlαrρoφη στη
Θεooολoviκη"

3η ηuΞρα (16 Δεκεuβρiou 2016):
Περlηγηoη σTη nδλη Eπioκεψη στcΙ οξloΘθoτα Tηq nδληg (Αγlo
Δημητρlo - Poτδιrrα αro xδρo τηq ΔEΘ - επτοnιiργlo _ κοαrρο _
πoρoλiα _ ΠclvεΠlστημιo κ.δ.).
4η nuioα (17 ΔεκεuBρioυ 2016):
Avοxδρηoη γlα τηv nδλη τηg Kαβαλοq _ EnΙoKεψη στo οξloθθοτο τηg
nεριoxηg _ Eπtαrρoφη αrη Θεoooλoviκη.
5n nμioα (18 Δεκεuβρioυ 2016):
EnΙoκεψη αro Aρxαιoλoγlκδ xδρo τηg BεργΙvοg _ Στdoη oε Mθτooβo
κοl Αρτο - Eπrαrρoφη αro cryoλεio μθoω γθφυρog Pioυ-Aιrrιρρioυ.

Συμμετixorrrεξ:
Στηv εκδρoμη θα oυμμετdαxoυv 11 (θιrrεκα) μαΘητθg κοl 2 (διjo) oυvoδoi
κοθηγητθg. Συvoλlκο 13 (δεκoτρΙo) dτoμo.

Δlαμovη:
Nο γivεl ρητη οvοφoρd τωv αroryεΙωv (ovoμαoiο, KcITηγoρiο, xlλroμετρlκη
onoαrοoη απδ τo κθrrrρo τηg nδληg) τoυ κατολιiματoζ To onoΙo Θο nρtnεl vο
βρΙoκεται oε απδαrooη 2 xλμ τo οvδτερo οnδ τo κθrrrρo τηg πδληg τηg
Θεo'oολoviκηg. H κατηγoρΙο τoυ nρθπεl vο εΙvοl 4 (τεoodρωV) η 5 (πθιrrε)
ααrθρωv (εnΙoημog Χoρolσηρ|σμδq E.o.T.), με nρωlvδ Kοl ημιδlοτρoφη
(βραδιvδ) πoυ θο nορθxoιrτol αro xδρo τoυ καταλιjμoτog. To δωμdτtο πoυ θo
xρεrοαrotv εivοl: i (θvο) τρiκλlvo, 4 (τθooερo) δiκλvo κοl 2 (δ0o) μovδκλlvo
τωv oυvoδδv καΘηγητδv.

Mετoooρ6:

Mε οoφαλθg λεωφoρεio (δxl διδρoφo) θωq 25 Θθoεωv τo onoio Θο πληρoi
δλεg τlg nρoδrογραφθg κοτολληλδτητog, o0μφωvο με Tιζ κεiμεvεg δlοτdξεlg
δηλoδη:
Φωτoτυniα dδεloζ κυκλoφoρiαζ
Φωτoτυniο τoυ δελτΙoυ κατοΜηλδTητoζ
ΔελτΙo ελθyxoυ ΚΓEo
YnειjΘυvη δηλωoη δτl τo τoξrδlωτικδ γραφεΙo δlοΘiτεl εlδlκδ oημο
λεroυργiοg oε rqxi κοl θo οvοφθρετol ρητd o oρlΘμδg Θθoεωv τoυ
oxημοτog.
Τo λεωφoρεio θα εivοl στη δlοΘεoη τoυ ορxηγoιi τηg εκδρoμηg κοι θo
μετοκlvεΙτοl oιiμφωvo με Tlζ εwoλθg τoυ δλεg τlg δρεg. EnΙoηg τo qxoλεΙo η o
κοΘηγητηg _ αρXηγδζ τηg εκδρoμηg δlατηρεΙ τo δtκοiωμo vο δrομoρφδσει To
πρδγρoμμο Tηζ εκδρoμηg κοτd τη κρioη ToU, ΠρoKεlμθvoυ vo εξoαφoλΙoεl τηv
καλι)τερη δυvoτη θκβooη Tηζ εκδρoμηg 1ωρig vο πoρεκκλivεt onδ ToUξ
βoolκoig δρoυg ΠoU οvοφθρoιrroι στηV Πορoιioo nρoκηρUξη.
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Aoodλεlα εκδρoμηc:
o διoργαvωΤηζ (γροφεΙo ταξlδioυ) Θα οvολdβεl Tηv UΠoΧρεωTrκη ooφολlαrrκη
κdλυψη εnοψελμοτlκηg ευθtvηg oυμμετεxδWωv Kοl εnιπλθov ooφολloη
κdλυψηg τωv εξδδωv Tωv oυμμετεxδVτωv σε nερinτωoη ατυxημοτog η
ooΘεvεΙog δnωg nρoβλθπεrοl σTo dρΘρo t4 Tηq L292B7lΓ2110-1-2011
Anoφοoηg τoυ YΠΔBMΘ (ΦEK 2769lBl2't2-tt)'

ΠpδoΘετα ατolxεiα:

H nρooφoρd Θο οvοφθρεταl oε κdθε θvαv oρo oπδ τoυg nοροκdτω οvoλυτtκδ:
1. To oυvoλlκδ κδαrog τηg εκδρoμηg με ΦΠA
2. Tηv τlμη οvδ μοΘητη
3. Ynε0θυvη δηλωoη γlο Τηv κοταΜηλδτητο ToU λεωφoρεΙoυ, με
ovοφoρο στov ορlΘμδ Θθoεωv ToU λεωφoρεiou Koι επικυρωμθvo
οιrτΙγροφo δτr δlαθtτεl εlδlκδ oημο λεroυργΙog τo onoΙo βρioκεταI oε
rqx0 κοΘδξ Kcll To οvrΙαrolxo αrrriγρoφo
4. Bεβοiωoη υπoxρεωτlκηg οoφdλloηg επoψελμοτlκηg ευΘivηg
δloργοvωτη κoθδg κοl οoφdλloη δλωv τωv μαΘητωv καl τωv oυvoδδv
noυ Θα κoλ0nτεt θξoδο oε nερiπτωoη οτυxημοτoζ η οoΘεvεΙαg δnωg
nρoβλθπετοl στo dρΘρo 14 τηg t292B7lΓ2lL0-t-20!2 onδφαoηζ ToU
YΠΑΙΘΠA (ΦΕΚ27 69 l B l 02-t2-20 1 1 ) Δ.Δ. E. N. Axο'ibg'
5. Anοtτεiτοl vo υnoβληΘεΙ ατo φακελo Tηζ nρooφoρdg εvημερωτlκδ
θrrrυno τoυ =εvoδoxεioυ η η ηλεκrρovlκη δlεiΘυvoη Tηζ lστoσελiδοg
τoU η oπoio nρθnει vo nερlλομβdvεr orriαroryo εVημερωΤrκδ uλlκδ.
Επioηg θο nρθπεl Vο υndρxει δρog δτl σTη μεiωoη ToU ορrΘμoJ Tωv
oυμμετεxδWωV Θο υπ6ρξεl αιrτΙαroryη μεΙωoη ToU μloΘδμοτog. Mε τηv
nρooκoμlαroιiv στo αxoλεΙo
υπoγροφη Tηζ qxεrlκηg otμβοoηg
αoφoλlαrηρrα oυμβδλοιο τoυ λεωφoρεiou κol επtκυρωμθvεξ φωToτυniεg τηg
dδεlοg κυκλoφoρΙαg, δnoυ Θo φοΙvετol UΠoXρεωTrκd δτt υndρxεl oxεrlκδg
θλεγxoq onδ τo KΤEo.
Av κdτl αnδ ουτ6 δεv οvοφθρεTcll στηv ΠρoσΨoPd, τδτε θο Θεωρεiταr dκυρη.
Σε nερinτωση ΠoU δεv πρoγμoτoπolηΘεi η εκδρoμη λδγω οvωτθροg βΙαq η
θΜεlψη εγκρioεωg μετoκivηoηg η ov δεv oυγκειrrρωΘεi o onorotμεvog
αρlΘμδg τωv μαΘητιbv, δεv θο υπdρξεt κομiα otκovoμlκη εnlβαρυvoη γlo To
qxoλεio κοl Θα οκυρωΘεi η μεrοκΙvηoη.

θα

ol

nρooφoρθg Θο noροδiδoιrrαl rδloxεΙρωg μδvo αro δlευΘυιrrη τoυ Γεvlκoιj
ΛυκεΙoυ Aιγεiροg K. Παvαγlωτοκδnoυλo Avδρθα. To o1oλεio μθoω Tηζ
nρoβλεnδμεvηg Enrρonηg αξιoλδγηoηg Θα εnlλθξει TηV κoτoλληλoτερη
nρooφoρ6 πoυ θα εψυdταl τηv κoλiτεoη καl ooφoλΞαrεon oργdvωoη τηg
εκδρoμηζ Kol TηV nλθov oυuφθρouoα τlμit.
Anδ τηv oυvoλrκη οξio τηg εκδρoμηg θα nαρoκρoτηΘεi τo 20o/o ωg εψiηoη
oκρlβoιjg ειcrθλεoηg Tηζ Kαl Θo αnoδoΘεi μετδ Tηv εΠlστρoφη τoυ qxoλεioυ
οnδ τηv εκδρoμη.
Mετd Tηv ημερoμηviο Koι TηV δρο ληξηq τoυ δtογωvroμot δεv θo εΙvol δεκτη
καμiα olκovoμlκη nρooφoρd.
H οξloλδγηoη TωV nρooφoρδv Θo ΠρoγμoTonolηθεΙ TηV Παpooκευη

21-l10l2016 σTtξ 09:00 π.μ.

or

εvδloφερδμεvol μnoρoiv

Vο

εvημερδvowol τηλεφωvlκd απo τov δlευΘυιrrη τoυ o1oλεioυ.
H αρxηγδξ Tηξ εκδρoμηg

o ΔlεuΘυyrηq

Koγlδφα Mαρio

o πρδεδρoξToU 15μελotg
oυμβoυλioυ

Koλiλληq Αγlq-Δημητρloq

Παvoγlωτα κδπoυλoq Avδρθαq

ΦΛδλoγog

