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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηςη ςχολικήσ εκδρομήσ ςτη Βουλή».

Παρακαλούμε όςα ταξιδιωτικϊ γραφεύα επιθυμούν να εκδηλώςουν ενδιαφϋρον και
να υποβϊλλουν τισ προςφορϋσ τουσ ςχετικϊ με την εκδρομό του ςχολεύου μασ. Η προςφορϊ
κατατύθεται κλειςτό ςτο χολεύο.
Με κάθε προςφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτωσ και
Τπεύθυνη Δήλωςη ότι διαθέτει βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νομίμων προώποθέςεων για τη
λειτουργία τουριςτικού γραφείου, η οποία βρίςκεται ςε ιςχύ.
1.

ΧΟΛΕΙΟ

2o & 3o Δημ. χ. Διαβατών

2.

ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΦΨΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΥΉ

Αθόνα- Βουλό Σων Ελλόνων
Αναχώρηςη άββατο 10.03.2018.
Επιςτροφή Δευτέρα 12.032018

3.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜ.
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ (μαθητϋσ / καθηγητϋσ)

55 περίπου μαθητέσ, 55 γονείσ και
6 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί

4.

ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΟ/Α – ΠΡΟΘΕΣΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ

Λεωφορεύο
με
όλεσ
τισ
προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ βϊςει
τησ κεύμενησ Νομοθεςύασ.
Αρχηγόσ - υνοδόσ για όλεσ τισ
ημϋρεσ. Σο λεωφορεύο να εύναι
διαθϋςιμο ανϊ πϊςα ςτιγμό ςτη
διϊθεςη των εκδρομϋων για ότι
χρειαςτούν.

5.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- ΠΡΟΘΕΣΕ
Ξενοδοχεύο 4 αςτϋρων ςε
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα- κεντρικό ςημεύο τησ πόλησ.
πρωινό ή ημιδιατροφή)
Δύκλινα για μαθητϋσ – μονόκλινα
για εκπαιδευτικούσ

6.

ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (πρόγραμμα,
παρακολούθηςη εκδηλώςεων, επύςκεψη

άββατο 10.03.2018: Αναχώρηςη
ςτισ 06:00 από το ςχολεύο –

χώρων, γεύματα, κτλ.)

επύςκεψη ςτο Αττικό Ζωολογικό
Πϊρκο - Ωφιξη ςτην Αθόνα –
τακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο. Σο
βρϊδυ ςτον Πειραιϊ για φαγητό.
Κυριακή 11.03.2018: Επύςκεψη ςτην
Παλαιϊ Βουλό, παρακολούθηςη
αλλαγόσ φρουρϊσ ςτον Ωγνωςτο
τρατιώτη, Εθνικόσ Κόποσ, .
Υαγητό χαλϊρωςη. 17:00 & 18:00
Επύςκεψη ςτη Βουλό των
Ελλόνων. Σο απόγευμα περιόγηςη
ςτο ιςτορικό κϋντρο τησ Αθόνασ,
επύςκεψη ςτη Πλϊκα - επιςτροφό
ςτο ξενοδοχεύο.
Δευτέρα 12.03.2018: Αναχώρηςη
από το ξενοδοχεύο - Ακρόπολη και
μουςεύο Ακρόπολησ –
Μοναςτηρϊκι - φαγητό Αναχώρηςη από την Αθόνα.
Ωφιξη ςτο ςχολεύο.

7.

ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΨΣΗ (μόνο εάν πρόκειται για
πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΙ
Σο ςχολεύο επιθυμεύ την πρόβλεψη
τησ επιςτροφόσ των χρημϊτων ςε
μαθητό ςε περύπτωςη που για
αποδεδειγμϋνουσ
λόγουσ
ανωτϋρασ
βύασ
ό
αιφνύδιασ
αςθϋνειασ ματαιωθεύ η ςυμμετοχό
του, τότε θα πρϋπει να ζητηθεύ
ρητϊ και να προβλεφθεύ και η
ςυγκεκριμϋνη απαύτηςη, ςτην
πρόςθετη προαιρετικό αςφϊλεια

8.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΚΑΛΤΧΗ ΕΞΟΔΨΝ Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ
ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ Η΄ ΑΘΕΝΕΙΑ*

ΝΑΙ

9.

ΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΨΜΕΝΟΤ
ΣΑΞΙΔΙΟΤ (ςυμπερ. ΥΠΑ)

ΝΑΙ

10. ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ (ςυμπερ. ΥΠΑ)

ΝΑΙ

11.

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

02/02/2018, 13.00

12.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

05/02/2018, 11.00

Επιπρόςθετεσ απαιτόςεισ του χολεύου:
1. Να αναφϋρεται οπωςδόποτε ςτην προςφορϊ ςασ το όνομα του ξενοδοχεύου.
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2. Τποχρεωτικό αςφϊλιςη επαγγελματικόσ ευθύνησ και πλόρουσ ιατροφαρμακευτικόσ
περύθαλψησ.
3. Οι μετακινόςεισ των μαθητών να γύνονται με λεωφορεύο που πληρού τισ προδιαγραφϋσ
αςφαλούσ μετακύνηςησ ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Να εύναι διαθϋςιμο ανϊ πϊςα
ςτιγμό.
4. Η τιμό που θα αναγρϊφεται θα εύναι η τελικό τιμό μαζύ με κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη.
5. Με την προςφορϊ του τουριςτικού γραφεύου θα κατατεθεύ υπεύθυνη δόλωςη ότι ϋχει
ειδικό ςόμα και ϊδεια λειτουργύασ ςε ιςχύ.
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