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«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση
διδακτικής Επίσκεψης του 12ου Γυμνασίου Πατρών στα Καλάβρυτα - Αγία
Λαύρα»
ΘΕΜΑ

:

Το 12ο Γυμνάσιο Πατρών διοργανώνει διδακτική επίσκεψη στα Καλάβρυτα.
Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του σχολείου, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες
που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν κλειστή έντυπη προσφορά για την διοργάνωση της
εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Ημερομηνία εκδρομής Τρίτη 7 Μαρτίου 2017
Β) Προορισμός - Πρόγραμμα εκδρομής :
Πάτρα – Καλάβρυτα – Πάτρα. Αναχώρηση από Πάτρα γύρω στις 07:30. Άφιξη στην
Αγία Λαύρα – ξενάγηση. Αναχώρηση για Καλάβρυτα, επίσκεψη στον τόπο θυσίας
καθώς και στο μουσείο της πόλης – ελεύθερος χρόνος για φαγητό και περιήγηση.
Επιστροφή στο χώρο του σχολείου στις 16:30.
Γ) Αριθμός συμμετεχόντων : Μαθητές 100 Συνοδοί : 5

Δ) Μεταφορά με λεωφορεία ( όχι διώροφο ) τα οποία θα πληρούν όλες τις
προδιαγραφές καταλληλότητας ( να μας αποσταλούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά )
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή :
Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας
Φωτοτυπία Δελτίου Καταλληλότητας
Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ και αριθμό θέσεων

Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινούνται
σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάσει προγράμματος.
Ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση όλων των
μαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο
φάκελο, μέχρι τις 13-2-2017 και ώρα 12:00 στο Σχολείο και στο Γραφείο του
Διευθυντή.
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