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ΠΡΟΣ: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 16ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Το 16ο Γυμνάσιο Πατρών διοργανώνει μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στις
08/03/2017, ημέρα Τετάρτη, στο Χιονοδρομικό Κέντρο των Καλαβρύτων και
στα Καλάβρυτα.
Στη μονοήμερη διδακτική επίσκεψη θα συμμετάσχουν 55 μαθητές και 3 συνοδοί
καθηγητές.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Αναχώρηση από το σχολείο 08:00. Επίσκεψη στο Χιονοδρομικό Κέντρο των
Καλαβρύτων και στα Καλάβρυτα. Επιστροφή στο σχολείο στις 16:00
Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει: 1) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα
αποδεικνύουν τη νόμιμη και ασφαλή κυκλοφορία του (πιστοποιητικό τεχνικού
ελέγχου ΚΤΕΟ, άδεια κυκλοφορίας (με πρώτη κυκλοφορία μετά το 2000), αναφορά
παλαιότητας και ασφαλιστήριο οχήματος) 2) Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού
γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ και ότι όλα τα έγγραφα που θα
προσκομίσει σε φωτοτυπία είναι ακριβή. . 3) κλιματισμό, 4) φαρμακείο, 5) ζώνες
ασφαλείας.
Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ταξιδιωτική
ασφάλιση, για μαθητές και καθηγητές, που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος.
Οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με πρόγραμμα
που θα συνταχθεί από το σύλλογο του σχολείου. Ο οδηγός οφείλει να γνωρίζει καλά
τη διαδρομή, καθώς και να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής στο λεωφορείο.
Η προσφορά θα αφορά το συνολικό κόστος της μονοήμερης διδακτικής επίσκεψης
(μετακινήσεις, διόδια, ΦΠΑ, κ.α.).
Η προσφορά θα αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά, διαφορετικά θα θεωρηθεί
άκυρη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές ως την Παρασκευή
10/02/2016 και ώρα 12.00, στο σχολείο και στο γραφείο του Διευθυντή. Η
προσφορά πρέπει να είναι κλειστή και θα αναγράφεται η συνολική τιμή του
οργανωμένου ταξιδίου.
Ο Δ/ντής
Δεμιράλης Κωνσταντίνος

