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Θέκα: Πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος γηα 2κερε εθπαηδεσηηθή επίζθευε ηοσ 1οσ
ΔΠΑ.Λ Γρεβελώλ ζηα Πράκαληα Ηφαλλίλφλ.
Η Γ/ληξηα ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ ΓΡΔΒΔΝΩΝ, ζύκθσλα κε ην Τ.Α 33120/ΓΓ4/6-3-2017,
πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 2κεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ Α΄
θαη Β΄ ηάμεσλ ηνπ 1νπ ΔΠΑ.Λ Γξεβελώλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ:
Γηαδροκή: Γρεβελά – Πράκαληα - Γρεβελά.
η

1 ημέπα(28-03-2019) Ανασώπηζη από ηο σώπο ηος ζσολείος ζηιρ 08:00
Άθιξη ζηο συπιό Δλληνικό.. Γιαδπομή μέσπι ηο μοναζηήπι ηηρ Παναγίαρ ηηρ Τζούκαρ όπoς ζηα
πλαίζια ηηρ θιλοζοθίαρ ηος land art εκηίθενηαι έπγα καλλιηεσνών από όλο ηον κόζμο καθώρ και ηος
Κ.Παπαγιάννη. Παιγνίδια γνυπιμίαρ πού έσοςν ζηόσο ηην καλύηεπη γνυπιμία ηυν μελών ηηρ
ομάδαρ και ηυν μελών ηος ΚΠΔ, ηην ενεπγοποίηζη ηηρ ομάδαρ και ηην ένηαξή ηηρ ζηο σώπο.
Ξενάγηζη ζηη Μονή και ηην πεπίθημη Χαπάδπα ηος Απάσθος από τηλά. Δπίζκετη και ξενάγηζη
ζηο Μοςζείο Σύγσπονηρ ηέσνηρ Θ. Παπαγιάννη. Σηη ζςνέσεια επιβίβαζη ζηο λευθοπείο . Ακολοςθεί
η διαδπομή με ηα πόδια ζηο «Μονοπάηι ηηρ Βίδπαρ» πος καηαλήγει ζηο πεπίθημο γεθύπι ηηρ
Πλάκαρ . Σακηοποίηζη ζηο ξενοδοσείο-γεύμα. Δπίζκετη ζηο ζπήλαιο «Ανεμόηπςπα» ηυν
Ππαμάνηυν. Δλεύθεπορ σπόνορ ζηα Ππάμανηα.
η
2 ημέπα(29-03-2019). Δπίζκετη ζηο πανέμοπθο μοναζηήπι ηηρ Κηπίναρ , μοναζηήπι ππαγμαηική
«αεηοθυλιά» σηιζμένο ζηο μέζο ενόρ απόκπημνος βπάσος.
Β)Σημειώνεηαι όηι ηο ππόγπαμμα ηηρ επίζκετηρ, εθόζον κπιθεί αναγκαίο, μποπεί να ηποποποιηθεί
με απόθαζη ηυν ζςνοδών εκπαιδεςηικών. Για ηην ενέπγεια αςηή εξοςζιοδοηώ ηοςρ ζςνοδούρ ηηρ
εκδπομήρ.

ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηέρνπλ 35 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί θαζεγεηέο Η πξνζθνξά πξέπεη
απαραίηεηα λα πεξηιακβάλεη:




Σε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ από θαη πξνο Γξεβελά- Πξάκαληα θαζώο θαη ηηο ηνπηθέο
κεηαθηλήζεηο θαη μελαγήζεηο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο.
ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μαζεηώλ-ζπλνδώλ, όπσο νξίδεηαη από ηελ
ζρεηηθή λνκνζεζία.
Γηαηεξνύκε σζηόζν ην δηθαίσκα λα κελ επηιέμνπκε θακία πξνζθνξά, αλ θξηζεί νηθνλνκηθά
δπζβάζηαρηε (έζησ θη αλ είλαη ε κεηνδνηνύζα) ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγσ δελ
ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ / -ηξηώλ.

Καιούληαη οη ελδηαθερόκελοη λα σποβάιιοσλ ζηε δηεύζσλζε ηοσ ζτοιείοσ
ζθραγηζκέλες προζθορές , ηο αργόηερο κέτρη ηελ Σρίηε 05 / 03 / 2019 θαη ώρα 12:00.
Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ
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