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Πξνο ηε ΓΓΔ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ
ΓΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΟΕΑΝΖ
Σν Αξζάθεην Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο, ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ 129287/Γ2/02.12.11/ΤΠΓΒΜΘ (άξζξν 3,
§1), πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην πιαίζην Πξνγξάκκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, θαιεί ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία λα θαηαζέζνπλ ζηνλ Γηεπζπληή
ηνπ ρνιείνπ ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ην αξγόηεξν ηελ Δεσηέρα 16/02/2015, ζηις 10:00. Σα
ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ ηειηθή ζπλνιηθή
ηηκή ηεο εθδξνκήο θαη αλαιπηηθώο ηελ επηβάξπλζε αλά καζεηή. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ρνιείνπ είλαη νη
αθόινπζεο:

















ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Πξννξηζκόο: Γηήκεξε Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Κοζάνη από ηελ Πέμπηη 19 Μαρηίοσ
2015 έως ηην Παραζκεσή 20 Μαρηίοσ 2015. Γηαλπθηέξεπζε κία (1).
Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: ζαξάληα νρηώ (48) καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο
Γπκλαζίνπ θαη ν εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ (1 αρτηγός
και 2 ζσνοδοί καθηγηηές).
Μεηαθνξηθό Μέζν: Λεσθνξείν πνιπηειέο νινθαίλνπξγην, πνπ λα δηαζέηεη δώλεο
αζθαιείαο θαη θάζε άιιε ζύγρξνλε δηεπθόιπλζε, κε έιιελα νδεγό. Δπίζεο ην ιεσθνξείν
ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ εθδξνκέσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζύκθσλα κε ην
πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαη ζα θαιύπηεη ηελ αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν, ηηο
θαζεκεξηλέο μελαγήζεηο θαη ηελ επηζηξνθή ζε απηό θαη θαηά ηε βξαδηλή δηαζθέδαζε ησλ
εθδξνκέσλ.
Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: Ξελνδνρείν 4 ή 3 αζηέξσλ εληόο ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο κε
εκηδηαηξνθή.
Λνηπέο Τπεξεζίεο: κεηαθνξέο θαη πεξηεγήζεηο.
πλνδόο εθδξνκήο από ην πξαθηνξείν
Πηζηή εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
Γηαηξνθή: πξσηλό (ακεξηθάληθνπ ηύπνπ) ή εκηδηαηξνθή (δύν δηαθνξεηηθέο ηηκέο, ώζηε λα
είλαη ζαθήο ε δηαθνξά).
Ηαηξόο παξώλ καδί καο πάληνηε, από ηελ έλαξμε έσο ηελ ιήμε ηεο εθδξνκήο, παληνύ όπνπ
πεγαίλνπκε, (όρη λα καο πεξηκέλεη ζην μελνδνρείν), πηπρηνύρνο ειιεληθνύ ΑΔΗ.
Γσκάηηα καζεηώλ: ηξίθιηλα/ηεηξάθιηλα ζπγθεληξσκέλα όια καδί.
Γσκάηηα θαζεγεηώλ: κνλόθιηλα δηεζπαξκέλα κεηαμύ ησλ καζεηώλ
Αζθάιηζε: Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία. Πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη νκαδηθή ηαμηδησηηθή
αζθάιηζε (αζθάιεηα δσήο, έμνδα επηζηξνθήο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε), ε νπνία
θαιύπηεη ηνπο εθδξνκείο (καζεηέο, θαζεγεηέο) ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, κε
επείγνπζα αεξνκεηαθνξά αλ ρξεηαζηεί.
Δγγπήζεηο: Δγγπεηηθή επηζηνιή δηεθπεξαίσζεο ηεο εθδξνκήο θαη ππεύζπλε δήισζε όηη ην
ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
Έθδνζε από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν νλνκαζηηθώλ απνδείμεσλ γηα θάζε καζεηή.
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
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