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ΓΙΑ

To 2o Γυμνάσιο Σάμου θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στο Καρλόβασι
Σάμου στις 26 Μαρτίου 2018.
Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας την παρακάτω προκήρυξη για
κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υπουργικής
απόφασης 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ2769/τ.Β/02-12-2011) «Εκδρομές – μετακινήσεις
μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και
εκτός της χώρας» για την προγραμματισμένη εκδρομή για τις 26/3/2018.

1. Προορισμός: Καρλόβασι
2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: περίπου 180 μαθητές και 15
καθηγητές (1 αρχηγός και 14 συνοδοί).
3. Μεταφορικά μέσα: Λεωφορείο
4. Πρόγραµµα εκδροµής:
 8.15: Συγκέντρωση των μαθητών του Σχολείου.
 8.25: Αναχώρηση με λεωφορείου.
 9.30: Άφιξη στο Καρλόβασι.
 10.00: Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου ενός τμήματος του Σχολείου μας
όπου θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αστρονομίας ( Κ.Π.Ε.
Ευεργέτουλα Λέσβου).
 12.00: Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο κέντρο της πόλης
 12.30: Συγκέντρωση των μαθητών για την επιστροφή. Αναχώρηση με το
λεωφορείο.
 13.30: Άφιξη στο Βαθύ και τέλος της εκδρομής.
Η κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Τη διάθεση του λεωφορείου και την αμοιβή του οδηγού του για όλες τις
μετακινήσεις της εκδρομής.
2. Τη συνολική τιμή για την εκδρομή.
3. Την τελική τιμή κατ’ άτομο (δια τον αριθμό των μαθητών).

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Σάμου μέχρι
τη Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ., σε κλειστό φάκελο δια χειρός για τα
τοπικά γραφεία ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το
τουριστικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
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