1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Νάξου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος
για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του
προγράμματος επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων.
Η εκπαιδευτική εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 27, 28, 29 ,30 Mαρτίου
2016 στην Αθήνα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
09:30 - 15:15

Μετάβαση στον Πειραιά

15:45 - 18:00

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο - Γεύμα

18:30 - 20:30

21:00 - 23:00
23:30

Γυάλινο μουσικό θέατρο: Παράσταση «Το ταξίδι της ζωής»
(Λεωφόρος Συγγρού 143 Ν. Σμύρνη, Αθήνα, Τηλ. 210 9315600)
Μουσικό Μεζεδοπωλείο: «Στου Κορρέ» (Αγ. Αναργύρων 20-22, Ψυρρή,
210321 5291)
Επιστροφή στο ξενοδοχείο

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
08:00 - 09:00
10:00 - 13:00
14:00 - 16:00
16:30-18:00

18:00 - 20:00

20:30-23:00
23:30

Αφύπνιση και πρωινό
Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (Θέση Γιαλού – Σπάτα,
210 6634725 -210 6634724)
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Γεύμα
Επίσκεψη στη Τεχνόπολη – Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου (Πειραιώς
100, Γκάζι, 210 3475518)
Θέατρο Eliart: «Κακά τα ψέματα» (Κωνσταντινουπόλεως 127, Κεραμεικός,
210 34 77 677)
Ψυχαγωγικό παιχνίδι – Δωμάτια Απόδρασης The Mindtrap (Μητροπόλεως
74, 10563 Αθήνα, 210 3254850)
Επιστροφή στο ξενοδοχείο

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
07:45 - 08:30 Αφύπνιση και πρωινό
09:30- 10:30

11:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος ελληνισμού (Πειραιώς 254 Ταύρος
212 2540000).Έκθεση: «Ιστορίες ανδρείας»
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – Παράσταση στη θόλο: «Τιτάνες στην εποχή
των παγετώνων)
Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών – Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα (Ηρακλειδών 16, Θησείο, Tηλ: 210 3461981)

15:30 - 17:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Γεύμα
17:30-19:30

StandUp Comedy για παιδιά (Θέατρο Άβατον, Ευπατριδών 3 Κεραμεικός,
210-3412689)

20:00 - 21:00 Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
21:30

Επιστροφή στο ξενοδοχείο

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
08:00 - 09:15 Αφύπνιση και πρωινό
09:30 - 12:30

Επίσκεψη στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης και στην Ακρόπολη (Διονυσίου
Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα 117 42, τηλ. 210 3210219 / 2103214172)

12:30 - 13:30 Περίπατος (Πλάκα)
14:00 - 16:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Γεύμα
16:45

Επιβίβαση στο πλοίο - επιστροφή στη Νάξο

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι σαράντα εννέα (49)
μαθητές, είκοσι τρία (23) αγόρια και είκοσι έξι (26) κορίτσια, και τρεις (3) συνοδοί
καθηγητές.
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
• πλοίο για τη μετάβαση από τη Νάξο στον Πειραιά και την επιστροφή
• τουριστικό λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της
Αθήνας, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης κ.λπ.).

Το κατάλυμα που ζητείται πρέπει να είναι κατηγορίας 2, 3 ή 4 αστέρων (η
προσφορά θα πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που
προτείνεται), να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών και κατά προτίμηση να είναι εκτός
δακτυλίου. Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους
συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. Στις υπηρεσίες του καταλύματος θα πρέπει να
περιλαμβάνεται και η εστίαση των μαθητών και των συνοδών καθηγητών, όπως
προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα.
Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση
Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική
ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή, αλλά και η επιβάρυνση
ανά μαθητή.
Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 13:00 της
11ης Μαρτίου 2016 στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου (Χώρα Νάξου - 84 300) - Τηλέφωνο: 22850
22281 & Fax: 22850 24223.
Νάξος 23- 2 - 2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κοντόπουλος Ιωάννης

