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Σοσριζηικά Πρακηορεία
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ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ηοσριζηικών πρακηορείων για
ηεηραήμερη εκπαιδεσηική επίζκεψη ζηον Βόλο»
Η Γηεύζπλζε ηνπ 10νπ ΓΔΛ Πάηξαο θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ
ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ, ζην Γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ Σρνιείνπ κέρξη ηηο
10/1/2017 ημέρα Σρίηη και ώρα 11:00, έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν γηα ηε
δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο ηεηραήμερης εκδρομής κε ηα θάησζη ζηνηρεία:
Οη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζνύλ είλαη νη εμήο:
Ημερομηνία εκδρομής:
Σρίηη 7 Φεβροσαρίοσ 2017 έσο θαη Παραζκεσή 10 Φεβροσαρίοσ 2017
Πρόγραμμα εκδρομής:
1η ημέρα
2η ημέρα
3η ημέρα
4η ημέρα

Αλαρώξεζε από ηελ Πάηξα – Ισάλληλα –Μεηέσξα –Τξίθαια – Βόινο
Πνξηαξηά – Μαθξπλίηζα
Μειηέο – Βπδίηζα
Βόινο – Γειθνί – Αξάρσβα – επηζηξνθή ζηελ Πάηξα.

σμμεηέτονηες
Σηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 12 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνί θαζεγεηέο.
Μεηαθορά
Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αζθαιέο ιεσθνξείν, ην νπνίν ζα πιεξνί όιεο ηηο
πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δειαδή:
 Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο




ηζρύ.


Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο
Γειηίν ειέγρνπ ΚΤΔΟ
Υπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε
Άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαμονή
Οη καζεηέο θαη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί ζα δηακείλνπλ ζε μελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3)
αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ. Απαηηνύληαη δύο (2) ηρίκλινα, ηρία (3) δίκλινα θαη
δύο (2) μονόκλινα δωμάηια. Απνθιείνληαη ηα πηπζζόκελα θξεβάηηα γηα ηνπο καζεηέο.

Αζθάλεια εκδρομής
Ο δηνξγαλσηήο (Γξαθείν Ταμηδίσλ) ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξεσηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε
επαγγεικαηηθήο επζύλεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη επηπιένλ αζθάιηζε θάιπςεο ησλ εμόδσλ
ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
14 ηεο 129287/Γ2/10-1-2011 απόθαζεο ηνπ ΥΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 2769/Β/2-12-2011)
Πρόζθεηα ζηοιτεία
Η πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε έλαλ από ηνπο παξαπάλσ όξνπο αλαιπηηθά. Δπηπιένλ
ζα αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη ηελ επηβάξπλζε αλά καζεηή γηα ην
ζύλνιν ηεο εθδξνκήο θαζώο επίζεο θαη ην θόζηνο ηεο αζθάιεηαο. Σηηο πην πάλσ ηηκέο ζα
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ΦΠΑ. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
ίδηα εκέξα ζην γξαθείν ηνπ 10νπ ΓΔΛ Πάηξαο θαη ώξα 12:00 π.κ..
Η ζρνιηθή θνηλόηεηα ζα ελεκεξώζεη ηνπο Γνλείο θαη Κεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ζε εηδηθή
ζπλάληεζε γηα ην ύςνο ησλ πξνζθνξώλ θαη πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο
ζε δηνξγαλσηή. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ λα αληαπνθξηζνύλ
νηθνλνκηθά, ηόηε ε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή καηαηώλεηαη θαη θαη επέθηαζε θαη ν παξώλ
δηαγσληζκόο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζρεηηθό
δειηίν ηύπνπ.

Η Διεσθύντρια

Φώτοσ Αγγελική

