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«Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση
περιπάτου με μεταφορικό μέσο»

Το Γυμνάσιο Καρλοβασίων πρόκειται να πραγματοποιήσει σχολικό
περίπατο την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 με προορισμό το Βαθύ Σάμου.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία / γραφεία να
υποβάλουν προσφορές για τον εν λόγω σχολικό περίπατο λαμβάνοντας υπόψη τα
εξής :
 Συνολικός αριθμός μαθητών / -τριών: 186
 Συνοδοί καθηγητές : 18
 Μέσο μετακίνησης : Λεωφορεία – Πούλμαν
Επίσης, εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα:
 Τα λεωφορεία πρέπει να έχουν περάσει όλους τους απαιτούμενους
ελέγχους για ασφαλή μεταφορά και ο οδηγός οφείλει να φέρει και να
επιδείξει τα αντίστοιχα παραστατικά στους συνοδούς καθηγητές.
 Το τουριστικό γραφείο, μαζί με την προσφορά που θα υποβάλει στο
Σχολείο υποχρεούται να καταθέσει απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση
ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 Υποχρεωτική είναι η ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει
τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση
ατυχήματος.
 Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της μετακίνησης,
καθώς και το κόστος ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
08.15: Αναχώρηση από το Καρλόβασι
09:15: Άφιξη στο Βαθύ
Οι μαθητές θα επισκεπτούν ανά τάξη τους παρακάτω εκπαιδευτικούς
προορισμούς: Η Α΄ Γυμνασίου θα επισκεφτεί το Αρχαιολογικό
Μουσείο και την Πινακοθήκη. Η Β΄ Γυμνασίου το Μουσείου Οίνου
στο Μαλαγάρι και τέλος η Γ΄ Γυμνασίου

το αποστακτήριο του

Φραντζέσκου στο Μαλαγάρι.
11:00: Ελεύθερος χρόνος για ξενάγηση – περιήγηση στο κέντρο της πόλης
12.30: Αναχώρηση από το Βαθύ και επιστροφή στο Καρλόβασι
 Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους
στο Γυμνάσιο Καρλοβασίων (Τ.Κ.83200) το αργότερο μέχρι την
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 μ.μ.
Εκπρόθεσμες προσφορές και αντιπροσφορές δε θα γίνουν δεκτές.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση αδυναμίας
μετακίνησης εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών ή οποιουδήποτε
άλλου λόγου έξω από τις δικές μας δυνατότητες, η συγκεκριμένη
μετακίνηση δύναται να αναβληθεί ή να μετακινηθεί σε άλλη
ημερομηνία.
Η Διευθύντρια
Σφέτσου Αικατερίνη

