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ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηπιήμεπη Γιδακηική επίζκετη ζηην
Πάηπα ηηρ Γ΄ ηάξηρ ηος 2ος Γςμναζίος Γπεβενών
Η Γηεπζύληξηα ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο,
ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α.33120/ΓΓ4/28-02-2017 (Φ.Δ.Κ. 681/Β/6-3-2017), γηα ηε δηδαθηηθή επίζθεςε
ζηελ Πάηπα, μαθηηών ηηρ Γ΄ ηάξηρ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Πποοπιζμόρ Πάηπα
Ημεπομηνία: 26,28/03/2020 (2 δηαλπθηεξεύζεηο)
Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν μαθηηών: 60
Απιθμόρ ζςνοδών: 4(ζπκκεηνρή δσξεάλ)
Ξενοδοσείο 3* ή 4* κε πξσηλό
Γιανςκηέπεςζη καζεηώλ ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα
Γιανςκηέπεςζη ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζε κνλόθιηλα δσκάηηα
Οι μεηακινήζειρ λα γίλνπλ κε ιεσθνξεία αγθαδέ εθπξνζώπνπ ηνπ πξαθηνξείνπ θαζ’ όιε
ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. Σα ιεσθνξεία λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο.
Αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή: καζεηώλ - ζπλνδώλ όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.
Οπδεκία αύμεζε επηηξέπεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ρνιείνπ
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ Παπαζκεςή 17-01-2020 και ώπα 11:00.
Οη πξνζθνξέο λα αλαθέξνπλ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ, ηνπ θόξνπ δηαλπθηέξεπζεο θαη όισλ ησλ ινηπώλ θξαηήζεσλ θαζώο θαη ην θόζηνο αλά
καζεηή.
Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ
απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο ρσξίο λα απνδεκηώζνπλ ην ηνπξηζηηθό
γξαθείν.
Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη κεηά από ζπλαπόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο θαη ησλ ππεπζύλσλ
ζπλνδώλ θαζεγεηώλ παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, ζην γξαθείν ηεο
Γηεπζύληξηαο. ηνλ ίδην ρώξν ζα ζπλππνγξαθεί θαη ην ζπκθσλεηηθό.

ηελ αλσηέξσ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:
1. Πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία (όρη δηώξνθν) πνπ λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, (δειηίν θαηαιιειόιεηαο ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο
θιπ) λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε
έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο.
2. Ξελνδνρεία ηξηώλ (3*) ή ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4*) κε πξσηλό ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ.
3. Γύν δηαλπθηεξεύζεηο ζε ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη 4 κνλόθιηλα δσκάηηα
γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ζε μελνδνρείν ζηελ Πάηξα.
4. Γσξεάλ ζπκκεηνρή ζπλνδώλ θαζεγεηώλ (4 ζπλνδνί θαζεγεηέο).
5. Αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ θαζεγεηώλ.
6. Γσξεάλ κεηαθίλεζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο καζεηώλ ή ζπλνδώλ θαζεγεηώλ.
7. Παξάδνζε ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ζηελ πξνζθνξά.
8. Οη εθδξνκείο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δηόδηα θαη ιηκεληθνύο θόξνπο, νύηε ζα επηβαξπλζνύλ
από δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε αλαηίκεζεο ησλ εηζηηεξίσλ.
9. Σα ζρνιεία δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε ζρεηηθά κε ηελ
εθδξνκή από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ.
Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην Σνπξηζηηθό Γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί
από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο.
Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο ζα ζπλεθηηκεζνύλ ε αζθαιήο νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο, ε
πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ε πξνζηηή ηηκή.
Η θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη κε ππεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν
δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
Πποηεινόμενο ππόγπαμμα εκδπομήρ
1η ημέπα (26-03-2020) Γπεβενά – Πάηπα
πγθέληξσζε ζην ζρνιείν, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρώξεζε γηα Πάηξα. ηάζε ζην
Μεζνιόγγη. Άθημε ζηελ Πάηξα θαη ηαθηνπνίεζε ζην Ξελνδνρείνπ. Βξαδηλή έμνδνο.
2η ημέπα (27-03-2020) Πάηπα
Πξσηλό, επίζθεςε ζε ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, βξαδηλή
έμνδνο.
3η ημέπα (28-03-2020) Πάηπα- Γπεβενά
Πξσηλό, κεηάβαζε ζηελ Αξραία Οιπκπία θαη αλαρώξεζε γηα Γξεβελά κε ζηάζε ζηε
Ναύπαθην.

Η Γηεπζύληξηα
Θενδνζίνπ Μαξηάλλα

