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ΘΕMA: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγµατοποίηση σχολικής
εκδροµής της Γ΄ Τάξης του Γυµνασίου Αρχιλόχου
Η ∆ιευθύντρια του Γυµνασίου Αρχιλόχου Πάρου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος
για την οργάνωση τριήµερης σχολικής εκδροµής εκπαιδευτικού χαρακτήρα της Γ΄ Τάξης
που θα πραγµατοποιηθεί από 02/04/2017 έως 04/04/2016 µε προορισµό το Ναύπλιο
µε το ακόλουθο πρόγραµµα:
Κυριακή 02/04/2017: Αναχώρηση από την Πάρο µε το πλοίο της Blue Star. Άφιξη στον
Πειραιά, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για Ναύπλιο µε ενδιάµεση στάση στον
Ισθµό της Κορίνθου . Άφιξη στο Ναύπλιο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
∆ευτέρα 03/04/2017 : Αναχώρηση για την Επίδαυρο και τις Μυκήνες. Επιστροφή στο
Ναύπλιο, βόλτα στην πόλη, φαγητό. Επιστροφή για ξεκούραση στο ξενοδοχείο και βραδινή
έξοδος .

Τρίτη 04/04/2017: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Μουσείο Ναυπλίου
και στο Παλαµήδι. Αναχώρηση για Πειραιά. Άφιξη στο λιµάνι. Επιβίβαση στο πλοίο.
Επιστροφή στην Πάρο.
Τέλος εκδροµής
Συµµετέχοντες: 19 µαθητές
Συνοδοί: 2 εκπαιδευτικοί

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
• Η αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, αντίξοες καιρικές συνθήκες
κτλ.)
• Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας του πρακτορείου.
• Η κάλυψη της εκδροµής µε ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των µαθητών για όλες τις µετακινήσεις τους θα
πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία προδιαγραφές
(ελεγµένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, επαγγελµατική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιµατιζόµενο κ.λ.π.) καθώς και να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για µετακίνηση µαθητών (ζώνες ασφαλείας,
έµπειροι οδηγοί κ.λ.π.)
• Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συµβολαίου από τη µεριά του (εγγυητική επιστολή µε το ποσό που θα καθορίσει το
σχολείο).
Τα ταξιδιωτικά γραφεία θα πρέπει να αποστείλουν στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης του Γυµνασίου
Αρχιλόχου έως 13/03/2017 σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει
1. Την προσφορά τους (απαραιτήτως και σε CD µε την προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή
(.doc ή .pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο)
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να
βρίσκεται σε ισχύ

Η ∆ιευθύντρια

