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Το σχολείο μας θα προγραμματίσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
33120/ΓΔ4, άρθρο 2 (ΦΕΚ 681/6-3-2017) υπουργική απόφαση με θέμα: « Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις
μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
- 08.00 πμ Αναχώρηση από το χώρο του Σχολείου
- 10.30 πμ. Άφιξη στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξενάγηση
- 12 πμ. – 15:30 μμ: Άφιξη στην Πάτρα, δραστηριότητες και ελεύθερος χρόνος
- 15.30 μμ: Αναχώρηση για το Γυμνάσιο Περαχώρας
- 18.00 μμ: Επιστροφή στο χώρο του Σχολείου.
Καλούμε τα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, να καταθέσουν τις σφραγισμένες
προσφορές τους στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Περαχώρας κας Στάμου Παναγιώτας το αργότερο μέχρι
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 μμ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι 36 και 4 συνοδοί καθηγητές.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από:
1.Υπεύθυνη δήλωση των πρακτορείων ότι διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
2.Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ.
Επισημαίνουμε επίσης ότι:
1.Στις τιμές των προσφορών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι φόροι, τα εισιτήρια διοδίων και
2.Το τουριστικό πρακτορείο, του οποίου η προσφορά θα εγκριθεί τελικά από το σχολείο, θα πρέπει να στείλει το
λεωφορείο μπροστά στην είσοδο του σχολείου για έλεγχο Τροχαίας, στις 7:30 πμ την Δευτέρα, 13 Μαίου 2019.
Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή αιτία το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την μετακίνηση, χωρίς
αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο.
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