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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ του 1ου ΓΕΛ Γρεβενϊν για 6ήμερη εκπαιδευτική
επίςκεψη ςτην Κρήτη
Ο Διευκυντισ του 1ου ΓΕΛ Γρεβενϊν προβαίνει ςε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα
με τθν Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) του ΤΠΠΕΘ, για τθν προγραμματιηόμενθ 6ιμερθ
εκπαιδευτικι επίςκεψθ μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Βϋ τάξθσ, με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Προοριςμόσ: Κριτθ
Ημερομηνίεσ: από 13-03-2019 ζωσ και 18-03-2019
Προβλεπόμενοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων: 37 ζωσ 40
Αριθμόσ ςυνοδϊν: 3
Μζςον: Λεωφορείο - Πλοίο
Κατηγορία καταλφματοσ: Ξενοδοχείο 3 ι 4 ****
Διανυκτερεφςεισ: 5 (2 ςτο πλοίο, 3 ςτο Ηράκλειο)
Λοιπζσ υπηρεςίεσ
α) Διαμονι ςε δίκλινα ι τρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα δωμάτια για τουσ
ςυνοδοφσ
β) Ημιδιατροφι
γ) το λεωφορείο (που κα πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ) κα είναι ςτθ διάκεςθ του
ςχολείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. Σα ζξοδα του λεωφορείου (διόδια κλπ), οδθγοφ, ςυνοδοφ και
ξεναγϊν κα βαρφνουν αποκλειςτικά το τουριςτικό γραφείο
δ) Η μετάβαςθ και θ επιςτροφι με το πλοίο ςε κακίςματα
ε) ςυμμετοχι των ςυνοδϊν-κακθγθτϊν δωρεάν
ςτ) παρουςία υπεφκυνου του τουριςτικοφ γραφείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ,
η) παρουςία ξεναγοφ του τουριςτικοφ γραφείου ςε όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ
θ) Παροχι υποχρεωτικισ Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ Διοργανωτι, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και
πρόςκετθ αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων για περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτϊν – ςυνοδϊν
Οι προςφορζσ να περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ και να ζχουν ζνα
προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομισ.
Να αναφζρουν το κόςτοσ ανά μακθτι ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.
Να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα
λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.
Σο ςχολείο κα επιλζξει τθν οικονομικότερθ προςφορά που κα εγγυάται όμωσ, τθν αρτιότερθ και
αςφαλζςτερθ οργάνωςθ τθσ εκδρομισ.
Σο πλιρεσ και αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα ςυμφωνθκεί πριν τθν υπογραφι του
Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ.
Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ, όπωσ και το δικαίωμα τθσ
ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ
αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Σουριςτικοφ Γραφείου.
Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ του
ςχολείου ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ζωσ και τθν Σρίτη 08-01-2019 και ϊρα 12:00.
Ο Διευκυντισ
Βαςίλειοσ Σηιοφφασ

