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ΘΕΜΑ: « 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ Λυκείου του ΓΕΛ Αγ. Κηρύκου Ικαρίας, στη
Σύρο, στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος 2016-2017»
Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος η Α΄ τάξη του Λυκείου μας σχεδιάζει να
πραγματοποιήσει 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Σύρο .
Θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε την προσφορά σας έως την Δευτέρα 20/ 03 / 2017 και
ώρα 12:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο για το παρακάτω πακέτο:
1. Αναχώρηση από Άγιο Κήρυκο προς Εύδηλο με πούλμαν και μετάβαση στη Σύρο
ακτοπλοϊκώς την Κυριακή 23/04/2017 .
2. Αναχώρηση ακτοπλοϊκώς από Σύρο προς Εύδηλο την Τρίτη 25/04/2017 και μετάβαση
με πούλμαν στον Αγ. Κήρυκο.
3. Διαμονή δύο (2) ημερών με πρωινό σε ξενοδοχείο της Ερμούπολης. Δίκλινα ή τρίκλινα
για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές (όλα τα δωμάτια με ατομικό
μπάνιο). Να αναφέρεται η κατηγορία του ξενοδοχείου, το όνομα του, η ηλεκτρονική
διεύθυνσή του αν υπάρχει και η ακριβής του τοποθεσία.
4. Διάθεση πούλμαν για μία μεταφορά των παιδιών στην Άνω Σύρα την Δευτέρα το
απόγευμα και την Τρίτη από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα για μια περιήγηση στο νησί.
5. Ξεναγός για την πόλη της Ερμούπολης και για την Άνω Σύρα. Οι περιηγήσεις μας
επιθυμούμε να περιλαμβάνουν:
Την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, τη μονή των Καπουτσίνων, το μουσείο του Βαμβακάρη, το
Δημαρχείο, το θέατρο Απόλλων, Εκκλησία Αγ. Νικολάου, περιοχή Βαπόρια., Εκκλησία
Ευαγγελιστρίας, Νεώριο, Βιομηχανικό Μουσείο, εργαστήριο παρασκευής λουκουμιών.

6. Αριθμός μαθητών : περίπου 30
7. Αριθμός εκπαιδευτικών συνοδών : 3
8. Καταβολή του 5% των χρημάτων με την επιστροφή, ως εγγύηση τήρησης των όρων της
συμφωνίας.
9. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
10. Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλει στο σχολείο, για να
αναλάβει την οργάνωση της εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει απαραιτήτως υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
11. Πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως στο λεωφορείο το προβλεπόμενο στο άρθρο 13
Ν.711/77 δελτίο απογραφής και το δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ καθώς
επίσης να διαθέτει κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες
ασφαλείας και να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας.
12. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τα εξής :
Α. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω καιρού ή απεργίας ή οποιουδήποτε άλλου
λόγου έξω από τις δικές μας δυνατότητες, να φροντίσετε για την τυχόν επιπλέον διαμονή
με το αντίστοιχο κόστος ή και μετάθεση της εκδρομής.
Β. Η προσφορά σας να είναι διατυπωμένη και ως «συνολικό κόστος ανά άτομο». Το
σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά,
ασφάλειας.
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