ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την συμμετοχή του σχολείου μας στο μαθητικό διαγωνισμό ραδιοφωνικού τραγουδιού
«Κάντο ν ακουστεί 2018» καθώς και στο 5ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου.
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Βίβλου Νάξου προκηρύσσει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκδρομής των μαθητών, στα πλαίσια της συμμετοχής
του σχολείου μας στο μαθητικό διαγωνισμό ραδιοφωνικού τραγουδιού «Κάντο ν ακουστεί
2018» καθώς και στο 5ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου. (σχετ.: Φ10α/169376/Δ4/1010-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 15,16,17 και 18 Μαρτίου 2018 στα
Τρίκαλα Θεσσαλίας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί.
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
09:30

Μετάβαση με πλοίο (Blue Star) στον Πειραιά

15:30

Άφιξη και μεταβίβαση στο πούλμαν για αναχώρηση για τα Τρίκαλα

20:00

Άφιξη στο ξενοδοχείο

21:00-24:00
24:00

Δείπνο σε μουσικό μεζεδοπωλείο
Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Κατάκλιση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
08:00 - 09:00

Αφύπνιση και πρωινό

10:00 – 13:00 Επίσκεψη στο 6ο ΓΕΛ Τρικάλων και συμμετοχή στις δράσεις του φεστιβάλ
13:15-14:00

Επίσκεψη στο Μουσείο Τσιτσάνη και Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο

14:15 -15:15

Επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα

15:30-16:30

Επίσκεψη στο Βιομηχανικό Μουσείο Τρικάλων

17:00-19:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο -Ξεκούραση

19:00 – 21:00 Περιήγηση στο Κέντρο της πόλης
21:00-23:30
24:00

Δείπνο σε ταβερνάκι της περιοχής
Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Κατάκλιση

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
08:00 - 09:00

Αφύπνιση και πρωινό

10:00 – 16:00 Εκδρομή στα Μετέωρα ﴾περιήγηση στην περιοχή και γεύμα)
16:30 – 18:00 Περιήγηση στο Φρούριο Τρικάλων
18:00 - 20:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο -Ξεκούραση

20:30 - 23:30

Δείπνο σε μεζεδοπωλείο

24:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Κατάκλιση

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
08:30 - 09:30 Αφύπνιση και πρωινό
10:00 - 15:00 Μεταβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στον Πειραιά
15:30 -17:00
17:30

Σύντομο γεύμα στην περιοχή του Πειραιά
Επιβίβαση στο πλοίο (Blue Star) και μετάβαση στη Νάξο

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι έξι (06) μαθητές,
τέσσερα (04) αγόρια, δυο (02) κορίτσια, δύο (2) συνοδοί καθηγητές και ενδέχεται και δυο
(02) γονείς (τα έξοδα των γονέων θα τα επιβαρυνθούν οι ίδιοι).
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
• πλοίο για τη μετάβαση από τη Νάξο στον Πειραιά και την επιστροφή
• τουριστικό λεωφορείο για την μετακίνηση των μαθητών από Πειραιά προς Τρίκαλα
με επιστροφή, καθώς και για όλες τις μετακινήσεις μέσα στη πόλη των Τρικάλων (χωρίς τη
μετακίνηση στα Μετέωρα), 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, 3 ή 4 ή 5 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. Για τη φιλοξενία των μαθητών
ζητούνται δίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. Στις υπηρεσίες του
καταλύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το πρωινό των μαθητών και των συνοδών
καθηγητών, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα (πρωινό την 16η, 17η και
18η Μαρτίου 2018)
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ενδεικτικά προτείνουν τα παρακάτω ξενοδοχεία:
 Ξενοδοχείο Πανελλήνιον
 Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον
 Ξενοδοχείο Ντίνας
 Ξενοδοχειο Παντελιδάκη
 Ξενοδοχείο Ληθαίον
 Gallery Art Hotel
 ANANTI City Resort
 Ξενοδοχείο Αχίλλειον
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 μέχρι τις 14:00 της 28ης Φεβρουαρίου
2018 στο Γυμνάσιο Βίβλου Νάξου (Βίβλος Νάξου - 84 300) - Τηλέφωνο: 22850 41472 &
Fax: 22850 41472 & e-mail: mail@gym-vivlou.kyk.sch.gr .
Νάξος, 14 Φεβρουαρίου 2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

