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Θέμα :«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για
πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής»
Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 3ο Αριδαίας προγραμματίζει τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα
στις 28,29 και 30 Μαΐου 2018. Καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλλουν οικονομική
προσφορά σχετικά με την εκδρομή του Σχολείου μας.
Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα
με τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους κλειστή στο Σχολείο έως τη Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
ώρα 14:00.
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο σχολείο
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου ,
των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.
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.
Σχετικά με την εκδρομή:
1. Συμμετέχοντες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί 32.
2. Αναχώρηση από Αριδαία Δευτέρα 28-5-2018
3. Επιστροφή Τετάρτη 30-5-2018( Δύο διανυκτερεύσεις).
4. Μεταφορά εκδρομέων με σύγχρονο λεωφορείο.
5. Διαμονή σε 3* ή 4* ξενοδοχείο (θα προτιμηθεί στο κέντρο της Αθήνας) με πρωινό σε δίκλινα, και
σε μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς εκπ/κούς. (Θα ληφθεί υπόψη η ποιότητα σε σχέση με την
τιμή).
6. Δωρεάν συμμετοχή για 3 εκπαιδευτικούς.
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7. Το λεωφορείο πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των μαθητών και των δασκάλων καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής. Περιηγήσεις και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.
(Αθήνα ,Πειραιά και στο Αττικό Πάρκο).
8. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης μαθητών γονέων και εκπαιδευτικών από το διοργανωτή
του ταξιδιωτικού γραφείου.
9. Σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η
συμμετοχή κάποιου μαθητή, θα επιστραφεί το ποσό της προκαταβολής.
11. Η εξόφληση του συμφωνηθέντος ποσού θα πραγματοποιηθεί με το τέλος της εκδρομής, για το
λόγο αυτό να ορισθεί ποσό προκαταβολής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σωτηριάδης Συμεών
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