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ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Το ςχολείο μασ οργανϊνει Πενθήμερη Εκπαιδευτική Επίςκεψη ςτα Ιωάννινα. Για το ςκοπό
αυτό η Διεφθυνςη του Γενικοφ Λυκείου Κλειτορίασ καλεί τουσ ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ που
ενδιαφζρονται να υποβάλλουν προςφορά (ηλεκτρονική ή με FAX ) για τη διοργάνωςη τησ
εκδρομήσ με τα παρακάτω ςτοιχεία:
1.
2.
3.
4.

Ημερομηνία εκδρομήσ από 13-03-2017 ζωσ 17-03-2017.
Προοριςμόσ Ιωάννινα.
Αριθμόσ ςυμμετεχόντων (13) μαθητζσ και δφο (2) ςυνοδοί καθηγητζσ.
Μεταφορικά μζςα: α) Λεωφορείο για μετακίνηςη από την Κλειτορία- Ιωάννινα –
Κλειτορία.
5. Διαμονή ςε ξενοδοχείο όχι λιγότερο των 3 αςτζρων (***) με πρωινό, ςε κεντρικό
ςημείο τησ πόλησ. Απαραίτητη η αναφορά του ονόματοσ και τησ Διεφθυνςησ του
Ξενοδοχείου. Τα δωμάτια να είναι ζνα (1) τρίκλινο, πζντε (5) δίκλινα για τουσ
μαθητζσ και δφο (2) μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ καθηγητζσ.
6. Δεν ενδιαφερόμαςτε για ξεναγό και για προκράτηςη ειςιτηρίων ςε Μουςεία.
Το λεωφορείο θα πρζπει να πληροί όλεσ τισ απαραίτητεσ προδιαγραφζσ καταλληλότητασ
(να μασ αποςταλοφν τα αντίςτοιχα δικαιολογητικά) ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ,
δηλαδή:
Φωτοτυπία άδειασ κυκλοφορίασ
Φωτοτυπία Δελτίου Καταλληλότητασ
Δελτίο Ελζγχου ΚΤΕΟ
Αςφάλεια αςτικήσ επαγγελματικήσ ευθφνησ και αςφάλιςη όλων των
ςυμμετεχόντων που θα καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςη αςθζνειασ ή
ατυχήματοσ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ μζχρι τισ 16-01-2017.

Η προςφορά θα περιλαμβάνει:
1. Τη ςυνολική τιμή του ταξιδιοφ καθϊσ και την ανά μαθητή ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΠΑ.
2. Αςφάλιςη αςτικήσ ευθφνησ διοργανωτή καθϊσ και πρόςθετη ταξιδιωτική αςφάλιςη
ςε περίπτωςη αςθζνειασ ή ατυχήματοσ για τη διάρκεια του ταξιδιοφ και τησ
διαμονήσ
3. Υπεφθυνη δήλωςη,ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ το
οποίο να είναι ςε ιςχφ.
Πζραν τησ προαναφερόμενησ ημερομηνίασ καμία προςφορά δε θα γίνεται δεκτή.
Θα επιλεγεί η πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικήσ απόψεωσ ςε ςυνδυαςμό με
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεςιϊν.
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