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ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Σε τουριστικά γραφεία μέσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Κυκλάδων
Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής-αθλητικής
αποστολής μαθητών της γ΄ γυμνασίου, Α΄ και Β’ Λυκείου , με σκοπό τη συμμετοχή τους στον Διεθνή
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2016 και την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.”
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου - Τ.Λ. Σίφνου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα
Τουριστικά Γραφεία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης-αθλητικής αποστολής εκπαιδευτικών
και μαθητών της γ΄ γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Τάξης Λυκείου στην Αθήνα.
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το μήνα Νοέμβριο του 2016 και συγκεκριμένα την περίοδο 11/11/2016 14/11/2016.
Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι είκοσι τρεις (23) μαθητές και τρεις (3) συνοδοί
εκπ/κοί..
Συγκεκριμένα, οι προσφορές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 26 άτομα Σίφνο-Πειραιά και Πειραιά –Σίφνο σε οικονομική θέση.
 Διαμονή με πρωινό 26 ατόμων σε τέσσερα (4) τρίκλινα, πέντε (5) δίκλινα και τέσσερα (4) μονόκλινασε
ξενοδοχείο της Αθήνας τεσσάρων (4) αστέρων και σε ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου από το Σύνταγμα, για
τρείς (3) νύχτες με πρωινό (11/11-13/11/2015) σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α΄ και Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
στην Αθήνα
στο πλαίσιο της συμμετοχής στον αγώνα των 5 Km του:
«Διεθνούς Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας – 13 Νοεμβρίου 2016»
11/11 - 14/11/2016
Παρασκευή
11/11/2016
19.30
19.50
03.45
04.30
Σάββατο 12/11/2016
09.30
10.30
11.00
14.00
14.30
15.00
17.00

18.30
22.00
Κυριακή 13/11/2016
09.00
11.00
12.00
15.30
16.00
18.00
20.00
22.30
Δευτέρα 14/11/2015
8.00
9.30
11.00
13.55

Συγκέντρωση στο λιμάνι της Σίφνου
Αναχώρηση για Πειραιά με το πλοίο ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗΣ
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Τακτοποίηση μαθητών στο ξενοδοχείο – Διανυκτέρευση.
Αφύπνιση – Πρωινό
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο
Επίσκεψη στη ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ
Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Μεσημεριανό
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για παράλληλες εκπαιδευτικές επισκέψεις: α)
Μουσείο Ακρόπολης (Γ΄ Γυμνασίου), β) Βυζαντινό Μουσείο (επίσκεψη
στην έκθεση: «The State Hermitage Museum: Gateway to History»)
(Α΄Λυκείου) και γ) Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Κέντρο Επισκεπτών –
Αίθουσα «Κυπέλου Σπύρου Λούη») (Β΄ Λυκείου).
Περίπατος στην Πλάκα – Μοναστηράκι – Λόφος Πνύκας
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Δείπνο. Διανυκτέρευση
Αφύπνιση - Πρωινό
Άφιξη με τα πόδια στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο για τον
τερματισμό του Μαραθωνίου.
Αναχώρηση από το Καλλιμάρμαρο. Γεύμα και ξεκούραση
Μετάβαση στο Ζάππειο για προθέρμανση.
Εκκίνηση του Αγώνα 5 km για σχολεία.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - ξεκούραση
Έξοδος για προτεινόμενη θεατρική παράσταση.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Διανυκτέρευση
Αφύπνιση - Πρωινό
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με μέσα μαζικής μεταφοράς για το λιμάνι του
Πειραιά.
Επίσκεψη στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά (συμμετοχή
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω την ιστορία του 20ου αιώνα με τη
βοήθεια του αθλητισμού»).
Επιβίβαση στο πλοίο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ. ΚΟΡΑΗΣ
Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό το λιμάνι της Σίφνου.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη
ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη
μεριά του.

Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),
αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι
διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον, στο φάκελο της
προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για
να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς
φακέλους μέχρι τις 12:00 της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2015 στο γραφείο του Διευθυντή του ΓυμνασίουΤ.Λ. Σίφνου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας και fax: 2284031312
email: mail@gym-sifnou.kyk.sch.gr
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου – ΤΛ Σίφνου

Κατσουλάκης Θωμάς

