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Τα ενδιαθερόμενα ηοσριζηικά
πρακηορεία

ΠΡΟ :

Μέζω
Της ιζηοζελίδας ηης ΔΔΕ Ν. Αταΐας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ 4ου ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ »
Σο 4ο Γενικό Λφκειο Πάτρασ, διοργανϊνει διδακτικι επίςκεψθ με προοριςμό
τα Καλάβρυτα.. Για το ςκοπό αυτό, θ Διεφκυνςθ του 4ου Γενικοφ Λυκείου Πάτρασ,
καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφζρονται, να υποβάλουν αυτοπροςϊπωσ
ςτο Γραφείο Διεφκυνςθσ του χολείου μζχρι 17/4/2018 θμζρα
Σρίτθ και ϊρα 10.00 π.μ. κλειςτι ζντυπθ προςφορά για τθν διοργάνωςθ τθσ
εκδρομισ με τα παρακάτω ςτοιχεία.
Α) Ημερομθνία εκδρομισ : 25/4/2018
.
Πρόγραμμα εκδρομής :
Σετάρτθ (25/4/2018), αναχϊρθςθ για Καλάβρυτα, ϊρα 07.30 π.μ. .
Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, Άφιξθ ςτθν Αγία Λαφρα 09:30. Προςκφνθμα και ξενάγθςθ ςτο
Μουςείο. Αναχϊρθςθ 11:30 για Χιονοδρομικό Κζντρο θ/και χωριό Λουςοί,
Πφργοσ Πετμεηά.
13:00 Ελεφκερθ ϊρα για φαγθτό και περίπατο ςτθν Πόλθ.
14:00 Αναχϊρθςθ για Πάτρα, άφιξθ ϊρα 16:00

Γ) Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : Μακθτζσ 60
Κακθγθτζσ υνοδοί : 6
.

Η προςφορά κα περιλαμβάνει (ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) :
1. Σθ ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ κακϊσ και τθν ανά μακθτι
επιβάρυνςθ.
2. Πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ
ατυχιματοσ ι αςκζνειασ-υποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι( το
ςχολείο επικυμεί τθν πρόβλεψθ τθσ επιςτροφισ των χρθμάτων ςε μακθτι
ςε περίπτωςθ που για αποδεδειγμζνουσ λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι αιφνίδιασ
αςκζνειασ ματαιωκεί θ ςυμμετοχι του. Θα πρζπει να προβλεφκεί και θ
ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ, ςτθν πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλεια).
3. Σα απαιτοφμενα από το νόμο δικαιολογθτικά

Πζραν τθσ θμερομθνίασ και τθσ ϊρασ λιξθσ του διαγωνιςμοφ, καμία προςφορά δεν
κα γίνεται δεκτι. Θα επιλεγεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ πλευράσ
προςφορά - ςε ςυνδυαςμό με τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιων μετά
από αξιολόγθςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 17/4/2018 και ϊρα 10:00 ςτο
γραφείο Διεφκυνςθσ του ςχολείου.
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