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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VLASTOS
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Ημερομηνία: 2018.11.02 13:10:42 EET

ΘΕΜΑ: «Δκδήλωζη ενδιαθέπονηορ για πενθήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην Ναύπακηο Πάηπα »
ΥΔΣ: 33120/ΓΓ4/28-02-2017 Τ.Α (ΦΔΚ 681/η. Β’/06-03-2017)
Πποζκαλούμε ηα Ταξιδιωηικά Γπαθεία να ςποβάλοςν πποζθοπέρ για ηην πενθήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή πος θα
ππαγμαηοποιηθεί από 16-01-2019 έωρ 20-01-2019 ζηην Ναύπακηο-Πάηπα από ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Γ’ Γενικού Λςκείος Πποαζηίος.
Σςμμεηέσονηερ μαθηηέρ: 17, Σςνοδοί καθηγηηέρ: 2.
Η κάθε πποζθοπά από ηα ηαξιδιωηικά γπαθεία θα ζςνοδεύεηαι από ςπεύθςνη δήλωζη όηι διαθέηοςν ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ
πος βπίζκεηαι ζε ιζσύ.
Οι ζθπαγιζμένοι θάκελοι ηων πποζθοπών από ηα ππακηοπεία θα ππέπει να βπίζκονηαι ζηο γπαθείο ηος Γ/νηή μέσπι ηην Σπίηη
13-11-2018 και ώπα 13.00 μ.μ όπος και θα ανοισηούν οι πποζθοπέρ παποςζία ηων μελών ηηρ επιηποπήρ.
Το αναλςηικό ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ έσει ωρ εξήρ:
Σεηάπηη 16-01-2019:
Ανασώπηζη και διανςκηέπεςζη ζηην Ναύπακηο. Ενδιάμεζοι ζηαθμοί: Χάνι Γπαβιάρ, Μεηαλλεςηικό πάπκο Φυκίδαρ (Vagoneto)
Απάσυβα
Πέμπηη 17-01-2019
Πεπιήγηζη ζηο κάζηπο ηος Λιμανιού και ηηρ πόληρ ηηρ Ναςπάκηος, ανασώπηζη για Πάηπα με επίζκετη ζηην Πανεπιζηημιούπολη
ηος Ρίο, διανςκηέπεςζη
Παπαζκεςή 18-01-2019
Απσαία Ολςμπία, επιζηποθή ζηην Πάηπα , διανςκηέπεςζη
άββαηο 19-01-2019
Καλάβπςηα (πηλιέρ , Μονή Αγίαρ Λαύπαρ , μνημείο πεζόνηυν)
Κςπιακή 20-01-2019
Απσαιολογικό μοςζείο Πάηπαρ, ανασώπηζη για Πποάζηιο, ζηάζειρ ζε Γαλαξίδι, Ιηέα

Επιθυμούμε:
1. Το λεωθοπείο να καλύπηει ζε θέζειρ ηον απιθμό ηων μαθηηών-ζςνοδών (19) και να είναι ζηη διάθεζή μαρ για ηην
ππαγμαηοποίηζη ηων μεηακινήζεων ζύμθωνα με ηο ππόγπαμμα πος αναθέπεηαι παπαπάνω.
2. Ταξιδιωηική Αζθάλεια και Αζθάλεια Αζηικήρ Δςθύνηρ, ζύμθωνερ με ηην κείμενη νομοθεζία πος καλύπηοςν ηα έξοδα ζε
πεπίπηωζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ.
3. Να αναθέπεηαι η καηηγοπία ηος καηαλύμαηορ διαμονήρ (μία + ηπείρ διανςκηεπεύζειρ)

Σημειώνουμε ότι:
1. Οι πποζθοπέρ θα ανοισηούν όπωρ πποβλέπει ο νόμορ ηην ίδια ημέπα ενώπιον επιηποπήρ καθηγηηών, ανηιπποζώπων ηων
μαθηηών και ηος Σςλλόγος Γονέων και Κηδεμόνων.
2. Θα ππέπει να αναθέπεηαι η ηελική ζςνολική ηιμή ηηρ εκδπομήρ και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή, έηζι ώζηε οι πποζθοπέρ να
είναι οικονομικά και ποιοηικά ζςγκπίζιμερ
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