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Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι
διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,
η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
1

Προορισμός: ΙΚΑΡΙΑ-ΕΥΔΗΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

2

Ημερομηνίες:

3

Αναχώρησης

14-05-2017

Επιστροφής

17-05-2017

Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων (μαθητές / Μαθητές
καθηγητές)
Καθηγητές

12

Γονείς*
*Η συμμετοχή των γονέων επιτρέπεται μόνο στις
περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο άρ. 10 παρ.1ii Σύνολο
του ΦΕΚ 681/2017

3

9
23

4

Μεταφορικό/α μέσο/α – πρόσθετες προδιαγραφές

5

Κατηγορία καταλύματος- πρόσθετες προδιαγραφές Τρίκλινα για μαθητές και γονείς και δίκλινα
(μονόκλινα / δίκλινα / τρίκλινα- πρωινό ή
για καθηγητές (Ένα βράδυ στον Εύδηλο και
ημιδιατροφή)
ένα βράδυ στον Άγιο Κήρυκο) με πρωινό

6

Λοιπές υπηρεσίες (πρόγραμμα, παρακολούθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

7

Υποχρεωτική ασφάλιση (σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία)

ΝΑΙ

8

Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση κάλυψης εξόδων
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας*

ΝΑΙ

9

Τελική συνολική τιμή οργανωμένου ταξιδίου
(συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

10

Επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

11

Πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων σε μαθητή, σε
περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους
ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η
συμμετοχή του

ΝΑΙ

12

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφοράς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-4-2017 11:00μμ

13

Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος προσφορών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-4-2017 12:00 πμ

ΚΑΡΑΒΙ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Μετάβαση από Εύδηλο σε Άγιο Κήρυκο
Επίσκεψη στο Μοναστήρι της Παναγίας στον Άγιο
Κήρυκο
Επίσκεψη στα Θέρμα (ζεστά λουτρά)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- Η προσφορά για το κατάλυμα αφορά σε διαμονή των μαθητών σε δίκλινα, τρίκλινα ή
τετράκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο και για τους συνοδούς δίκλινα και μονόκλινα. Επίσης
περιλαμβάνει πλήρες πρωινό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή στην περίπτωση
που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή
του και την πρόβλεψη της συγκεκριμένης απαίτησης, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια.
- Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός για μέλη της HATTA. Θα ληφθεί υπόψη η
σαφήνεια και η αναλυτική περιγραφή της κάθε προσφοράς, η εναρμόνισή της με τους όρους
της παρούσας προκήρυξης και η άριστη συνεργασία με τα σχολεία και η εμπειρία του
ταξιδιωτικού γραφείου σε πολυήμερες εκδρομές.
- Η σχετική σύμβαση μεταξύ σχολείου και διοργανωτή θα υπογραφεί σύμφωνα με το
υπόδειγμα της HATTA.
- Η πληρωμή της εκδρομής θα γίνει ως εξής: 80% του κόστους θα πληρωθεί σε δόσεις μέχρι την
αναχώρηση και 20% την επομένη της επιστροφής των μαθητών. Στους μαθητές θα δοθούν
αποδείξεις για το ποσό που θα καταβάλουν.
-Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο. Αρμόδιοι για
πληροφορίες οι: Σταυρούλα Τσαμήτρου Διευθύντρια και Γ. Γκορόγια, εκπαιδευτικός.

ΣΑΜΟΣ 30/3/2017
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

