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ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, 22-02-2018
Αρ.Πρωτ.: 67

1ο Γυμνάσιο Σύρου
Ταχ. Δ/νση:

Ξηρόκαμπος (Αλ.Παναγούλη 3)

Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

84100 Σύρος
22810-82359
22810-82359
mail@1gym-syrou.kyk.sch.gr

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά Γραφεία

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της
ου
περιβαλλοντικής ομάδας του 1 Γυμνασίου Σύρου στο ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ»
ου

O Διευθυντής του 1
Γυμνασίου Σύρου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
ου
οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της περιβαλλοντικής ομάδας του 1 Γυμνασίου Σύρου, η οποία
θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 14/03/2018 έως και Κυριακή 18/03/2018 με προορισμό το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας για την παρακολούθηση 3ήμερου εκπαιδευτικού
προγράμματος: "Ταξίδι στην Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού - Βουραϊκού", σύμφωνα με το
ακόλουθο πρόγραμμα:
ΤΕΤΑΡΤΗ 14-03-2018

Αναχώρηση από Σύρο για Πειραιά με το καράβι των 16:00.
Άφιξη στον Πειραιά στις 19:45,και άμεση αναχώρηση με πούλμαν για
ΚΠΕ Κλειτορίας.
Διανυκτέρευση στη Μαθητική εστία Κλειτορίας.

ΠΕΜΠΤΗ 15-03-2018

Μετά το πρωινό, επίσκεψη στο Σπήλαιο Λιμνών.
Στις 12.00, επιστροφή στο ΚΠΕ Κλειτορίας και εκκίνηση προγράμματος.
Δραστηριότητες στο ΚΠΕ και στη γύρω περιοχή, χωρίς μετακίνηση με
πούλμαν.
Τα γεύματα και η διανυκτέρευση θα γίνουν στη Μαθητική εστία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-03-2018

Μετά το πρωινό, αναχώρηση με το πούλμαν για το ελατοδάσος και τα
Καλάβρυτα.
Με τον Οδοντωτό επισκεπτόμαστε το Φαράγγι του Βουραϊκού,
πεζοπορική διαδρομή στο Φαράγγι με δραστηριότητες στο πεδίο και
επιστροφή με τον οδοντωτό. Τα εισιτήρια του οδοντωτού θα αναλάβει
να τα εκδώσει το ΚΠΕ.
Παραμονή στα Καλάβρυτα για ένα πρόχειρο γεύμα και επιστροφή με το
πούλμαν πίσω στο ΚΠΕ Κλειτορίας.
(Χιλιομετρική απόσταση Κλειτορίας-Καλάβρυτα-Κλειτορίας: 25 + 25 = 50χλμ).

Τα γεύματα και η διανυκτέρευση θα γίνουν στη Μαθητική εστία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17-03-2018

Μετά το πρωινό, δραστηριότητες λήξης, αναχώρηση από το ΚΠΕ στις
12:00 για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.
Μεσημεριανό γεύμα στα Καλάβρυτα.
Επιστροφή με πούλμαν στην Αθήνα.
Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18-03-2018

Μετάβαση με τον ΗΣΑΠ στον Πειραιά και αναχώρηση για Σύρο με το
πρωινό πλοίο.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Τετάρτη 14-03-2018, στις 16:00 από Σύρο για Πειραιά και την
Κυριακή 18-03-2018, στις 07:30π.μ από Πειραιά για Σύρο.

•

Ναύλωση τουριστικού λεωφορείου για τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών,
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

•

Διανυκτέρευση (1) σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, κατηγορίας τουλάχιστον 3* για
το Σάββατο 17-03-2018.

•

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Συμμετέχοντες μαθητές: 30
Συνοδοί καθηγητές: 03
Στην προσφορά να γίνεται αναφορά στο κόστος ανά μαθητή καθώς και στο συνολικό ποσό. Το
κόστος διαμονής του οδηγού καλύπτεται από το ΚΠΕ Κλειτορίας, το κόστος διατροφής από το
πρακτορείο.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
1.
2.

3.

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 (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το
σχολείο).
Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, αντίξοες καιρικές συνθήκες
κτλ.)
4. Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις
τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική
άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λ.π.) καθώς και να
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας,
έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.)
5. 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.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο
στο γραφείο του Γυμνασίου έως την Πέμπτη 01/03/2018 & ώρα 10:00.

Ο Διευθυντής

ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

