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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το Γυμνάσιο Βεύης θα πραγματοποιήσει τετραήμερη εκπαιδευτική διδακτική εκδρομή στην Αθήνα από την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 έως την Κυριακή
3 Απριλίου 2016 με τρεις (3) διανυκτερεύσεις .
1. Μετάβαση και επιστροφή οδικώς « Φλώρινα – Αθήνα – Ναύπλιο - Αθήνα –
Φλώρινα » με σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο λεωφορείο το οποίο θα είναι
διαθέσιμο σε όλη την διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μετακίνηση χωρίς
περιορισμό στην ώρα και τα χιλιόμετρα
2. Κατηγορία καταλύματος, με πρωινό ή και με ημιδιατροφή, 3 αστέρων και άνω.
3. Τα δωμάτια να βρίσκονται στον ίδιο όροφο ή σε δύο το πολύ διαδοχικούς ορόφους.
4. Τα δωμάτια των μαθητών να είναι τετράκλινα (ή και τρίκλινα) και των συνοδών
μονόκλινα.
5. Ξεναγός για την επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης.
6. Κατά την επιστροφή προς Φλώρινα να γίνει στάση στην Κέλλη για όσους μαθητές
του σχολείου μας μένουν εκεί.
Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν : 43
Αριθμός συνοδών καθηγητών : 3
Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για τη μετακίνηση των μαθητών θα
γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου ώρα
12:00 το μεσημέρι, στη διεύθυνση του σχολείου.
Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται:
1.Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές
2.Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3.Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
4.Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε
ισχύ.
5. Φ.Π.Α εκδρομής.
6. Συνολική τιμή εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
7. Η δυνατότητα έκδοσης ατομικών αποδείξεων σε κάθε μαθητή

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με ποιοτικά κριτήρια και όχι απαραίτητα με
ποσοτικά (τιμή ).
Ο Δ/ντής
Κοΐδης Παναγιώτης

