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ΠΡΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
ΚΟΙΝ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ
& Μ.Μ.Δ.

"Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για οπγάνωζη εκπαιδεςηικήρ
Δκδπομήρ ηος Γςμναζίος Κεθάλος ζηην Κάλςμνο".

Σν Γπκλάζην Κεθάινπ πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο πξνο ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία γηα ηελ
νξγάλσζε εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Κάιπκλν.
ηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε:
 Υξόλνο πινπνίεζεο εθδξνκήο: Σπίηη 8 Μαΐος 2012
 Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ: πεξίπνπ 80
 πλνδνί θαζεγεηέο: 8+1 αξρεγόο
Σν πξνηεηλόκελν πξόγξακκα εθδξνκήο πεξηιακβάλεη:
Σπίηη 8 Μαΐος 2012:
Αλαρώξεζε από Κέθαιν γηα Μαζηηράξη νδηθώο κε ιεσθνξείν
Αλαρώξεζε κε θαξάβη γηα Κάιπκλν
Δπίζθεςε ζε εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο ζαιάζζησλ ζθνπγγαξηώλ. Διεύζεξε ώξα ζηελ
Κάιπκλν
13:00-15:30
Δπίζθεςε ζηελ Σέιελδν γηα κεζεκεξηαλό θαγεηό κε ιεσθνξείν
16:00
Δπηζηξνθή ζηελ Πόζεηα
17:00
Αλαρώξεζε από Κάιπκλν κε θαξάβη
18:00
Δπηζηξνθή από Μαζηηράξη ζηελ Κέθαιν νδηθώο κε ιεσθνξείν
Η πποζθοπά ππέπει να πεπιέσει και να εξαζθαλίζει ηα παπακάηω:
 Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη
πξναηξεηηθή αζθάιηζε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο καζεηή ή ζπλνδνύ.
8:00πμ
8:30πμ
10:30-12:30







Απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ζπκβνιαίνπ από ηε κεξηά ηνπ.
Σελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηελ Κάιπκλν
ζηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (εθινγέο, αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θιπ.)
Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ), αιιά θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή.
Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε έθδνζε ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ νλνκαζηηθά γηα ηνλ θάζε
καζεηή.
Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο θαη ππεύζπλε δήισζε όηη
δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο.

Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να καηαηεθούν ζε κλειζηούρ θακέλοςρ μέσπι ηην Γεςηέπα 23/04/2012 ζηιρ
13.00 ηο μεζημέπι, ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ηος Γςμναζίος Κεθάλος.

Ο Γιεςθςνηήρ
Σζολακίδηρ Ιωάννηρ

