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ΕΚΠ/Η ΔΩΔ/ΟΤ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση ολοήμερης εκδρομής.
Σο Γυμνάσιο Μασάρων προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία, για την οργάνωση
της παρακάτω ολοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής:
Επίσκεψη 92 μαθητών του σχολείου μας με αρχικό προορισμό την Αρχαία Ακρόπολη της Ρόδου και το
Αρχαίο τάδιο του Διαγόρα. Έπειτα θα μεταβούμε για περπάτημα και ψυχαγωγία στο μοναστήρι του Αγίου
ουλά και τέλος στην Ελεούσα για φαγητό. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 18/12/2013 ημέρα
Σετάρτη από 08:30 έως 15:30 με συνοδούς καθηγητές όλους τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο μας
την ημέρα αυτή, με ιδιωτικά λεωφορεία.
Πρόγραμμα επίσκεψης:
Αναχώρηση με πούλμαν από το Γυμνάσιο Μασάρων την Σετάρτη 19/12/2013 το πρωί και ώρα 08:30 για το
λόφο του Μόντε μιθ. Παρακολούθηση εκπαιδευτικής ξενάγησης από ξεναγό στους αρχαιολογικούς χώρους
και κατόπιν αναχώρηση για το μοναστήρι του Αγίου ουλά. Αναχώρηση από τον Άγιο ουλά στις 12:30 με
προορισμό την Ελεούσα για φαγητό. Επιστροφή στο Γυμνάσιο Μασάρων στις 15:30. Σο ένα πούλμαν θα
μεταφέρει τους μαθητές που είναι από τη Μαλώνα στο χωριό τους και το άλλο πούλμαν τους μαθητές από
Κάλαθο, Λίνδο, Πυλώνα στα χωριά τους.
υνολικά Άτομα : 92 μαθητές και 12 συνοδοί καθηγητές.
Ζητάμε την προσφερθείσα συνολική (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων) τιμή για 2
Κλιματιζόμενα πούλμαν που να διαθέτουν τις προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο
καταλληλότητας, ΚΣΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.) με έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς και υποχρεωτική
Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
Οι φάκελοι των προσφορών καθώς και η υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο Σουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα και
άδεια λειτουργίας σε ισχύ θα κατατεθούν στο σχολείο στο γραφείο του Διευθυντή έως την
Δευτέρα 25/11/2013 και ώρα 12:00.
Σέλος το σχολείο να μπορεί να ακυρώσει την εκδρομή, λόγω σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο
τουριστικό γραφείο.
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