Ερµούπολη :13-3-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 76

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ταχ. ∆/νση : Ξηρόκαµπος(Αλ.Παναγούλη 3)
Ταχ. Κώδικας : 84100 Σύρος
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 22810-82359
Fax : 22810-82359
E-mail: mail@1gym-syrou.kyk.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της
θεατρικής οµάδας του 1ου Γυµνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Σύρου στην Αθήνα και στη Μεσσήνη»
Ο ∆ιευθυντής του 1ου Γυµνασίου Σύρου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση
εκπαιδευτικής επίσκεψης της θεατρικής οµάδας του 1ου Γυµνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Σύρου, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί από 1/4/2017 έως και 4/4/2017 µε προορισµό την Αθήνα και την Μεσσήνη, µε σκοπό την
παρακολούθηση παραστάσεων και συµµετοχή στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Νεανικού Θεάτρου Αρχαίου
∆ράµατος του ∆ήµου Μεσσήνης, σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/04/2017:
16:00 αναχώρηση α̟ό Σύρο για Πειραιά µε το Blue Star Paros
20:00 άφιξη στον Πειραιά και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/04/2017:
17:30 αναχώρηση για Μεσσήνη.
21:00 άφιξη στη Μεσσήνη και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο «Κλεο̟άτρα»
∆ΕΥΤΕΡΑ 3/04/2017:
08:30 αναχώρηση για την αρχαία Μεσσήνη
13:00 ̟εριήγηση στo Πολυλίµνιο.
15:00 αναχώρηση για Πύλο
16:00 άφιξη στην Πύλο & γεύµα.
17:30 ε̟ίσκεψη στο Νιόκαστρο
18:30 αναχώρηση για Μεσσήνη, 19:30 άφιξη στο ξενοδοχείο
ΤΡΙΤΗ 4/04/2017:
08:30 αναχώρηση για αρχαία Μεσσήνη
13:30 αναχώρηση για Πειραιά
17:00 άφιξη στον Πειραιά & 17:30 αναχώρηση µε το Blue Star Naxos για Σύρο.
21:10 άφιξη στη Σύρο.
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει:

•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις 1/04/17 (Σύρος-Πειραιάς) και 4/4 (Πειραιάς-Σύρος) σύµφωνα µε το
πρόγραµµα.
∆ιανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις 1/4/17 µε πρωινό.
∆ιανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στην πόλη της Μεσσήνης στις 3/4/17 µε πρωινό ( Η
διανυκτέρευση της Κυριακής 2-4-17 καλύπτεται από το ∆ήµο Μεσσήνης στο ίδιο ξενοδοχείο).
Ναύλωση τουριστικού λεωφορείου για τη µεταφορά των µαθητών και των συνοδών στις 2-4-17 από
Αθήνα για Μεσσήνη, στις 3-4-17 µεταφορά από Μεσσήνη προς Αρχαία Μεσήνη-Πολυλίµνιο-ΠύλοΝιόκαστρο και επιστροφή Μεσσήνη. Στις 4-4-17 από Μεσσήνη προς Αρχαία Μεσσήνη-ΜεσσήνηΠειραιά σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Ταξιδιωτική ασφάλιση

•

∆ωρεάν συµµετοχή των συνοδών εκπαιδευτικών

•
•
•
•

Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων µαθητών: 15
Συνοδοί εκπαιδευτικοί: 2
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιµή αλλά και το κόστος ανά µαθητή.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
1) Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και πρόσθετη
ασφάλιση για την περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή συνοδού καθηγητή.
2) Το ξενοδοχείο να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
3) Η αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (π.χ., αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ.), µε αναβολή σε άλλες
ηµεροµηνίες.
Τρόπος πληρωµής:
Η πληρωµή θα γίνει ως εξής: 50% προκαταβολικά και 50% µε το πέρας της εκδροµής.
Κατάθεση προσφορών:
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 πρόσφορά σε ηλεκτρονική µορφή (.doc ή .pdf) για
να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν την προσφορά τους µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό
τους γραφείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του διευθυντή του 1ου
Γυµνασίου έως τη ∆ευτέρα 20/3/2017 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας & Φαξ: 22810-82359,
email: mail@1gym-syrou.kyk.sch.gr, Ταχυδροµική διεύθυνση: 1ο Γυµνάσιο Σύρου, Ξηρόκαµπος
Ερµούπολη, Τ.Κ. 84100, Κυκλάδες.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή στις 20/3/17 και ώρα 12:30 στο
Γραφείο του ∆ιευθυντή του 1ου Γυµνασίου.
Ο ∆ιευθυντής

Γεώργιος Μακρυωνίτης

