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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΟΓΟΠΖ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΗ
Σατσδρομική Διεύθσνζη
Σατσδρομικός Κώδικας
Πληροθορίες
Σηλέθφνο
Σηλεομοιόησπο
Ηλεκηρονική Διεύθσνζη
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Νέα Καλλίζηη Ροδόπηρ
691 50
κ. Ηυάννηρ ηπούμπαρ
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mail@gym-n-kallist.rod.sch.gr

σολικό έηορ: 2018-2019
Απιθμόρ Ππυηοκόλλος: 24
Νέα Καλλίζηη, 6-2-2019

ΠΡΟ:
Σαξιδιυηικά Γπαθεία
διά ηηρ Γ.Γ.Δ. Ροδόπηρ
Κοινοποίηζη:

ΘΕΜΑ: Πποκήπςξη ηπιήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ ηος Γςμναζίος Νέαρ Καλλίζηηρ, με πποοπιζμούρ ηη
Βεπγίνα και ηη Θεζζαλονίκη, από Πέμπηη 11/4/2019 έυρ και άββαηο 13/4/2019.
Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλοςν ζηο ζσολείο μαρ ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ, ζύμθυνα με όζα
ζημειώνονηαι ακολούθυρ. Οι πποζθοπέρ ππέπει να καηαηεθούν κλειζηές ζηη Γιεύθςνζη ηος ζσολείος ή να
ςποβληθούν ηλεκηπονικά ζηο ιμέιλ ηος ζσολείος, με ηο απσείο ηηρ πποζθοπάρ να πποζηαηεύεηαι
απαραιηήηφς από κφδικό, ο οποίορ θα μαρ γνυζηοποιηθεί από ηο κάθε ηαξιδιυηικό ππακηοπείο μόνο έπειηα
από ηην παρέλεσζη ηοσ τρόνοσ για ηην καηάθεζη ηφν προζθορών.
Πέμπηη 11/4/2019
Ανασώπηζη από Κομοηηνή με παπαλαβή ηυν
ζςνοδών καθηγηηών: 6:00΄ π.μ.
Γιαδοσική παπαλαβή ηυν μαθηηών από ηοςρ
οικιζμούρ Μελέηη, Παλαιά Καλλίζηη, άλπη,
Νέα Καλλίζηη, Πόππη, Φανάπι.
Άθιξη ζηην Βεπγίνα: 11:00΄ π.μ.
Δπίζκετη ζηο απσαιολογικό μοςζείο και ηον
απσαιολογικό σώπο.
Δπιζηποθή ζηη Θεζζαλονίκη, ηακηοποίηζη ζηο
ξενοδοσείο. 2 διανςκηεπεύζειρ ζηη
Θεζζαλονίκη.

Α

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΔΚΓΡΟΜΖ

Παπαζκεςή 12/4/2019
Ξενάγηζη ζηη Θεζζαλονίκη, ζε μοςζεία και
σώποςρ απσαιολογικού και πολιηιζηικού
ενδιαθέπονηορ.
άββαηο 13/4/2019
Δπίζκετη ζηο Κένηπο Γιάδοζηρ Δπιζηημών
ΝΟΖΗ (ή, εναλλακηικά, ζηο Πάπκο
Γεινοζαύπυν) και ζηο Δμποπικό Κένηπο
Mediterranean Cosmos.
17:00΄: Ανασώπηζη από Θεζζαλονίκη για
Κομοηηνή. Γιαδοσική αποβίβαζη ηυν μαθηηών
ζηοςρ οικιζμούρ Φανάπι, Πόππη, Νέα
Καλλίζηη, άλπη, Παλαιά Καλλίζηη, Μελέηη.
22:00΄: Άθιξη ζηην Κομοηηνή, αποβίβαζη
ζςνοδών καθηγηηών. Λήξη εκδπομήρ.
Ζ σπονική ζειπά ηυν επιζκέτευν δύναηαι να

μεηαβληθεί, ανάλογα με ηιρ καιπικέρ ζςνθήκερ.
Β

ΠΡΟΟΡΗΜΟ

Βεπγίνα – Θεζζαλονίκη.

Γ

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ
(ΜΑΘΖΣΩΝ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ)

8 μαθηηέρ,
2 καθηγηηέρ.

Γ

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ ΜΔΟ
(ηςσόν ππόζθεηερ πποδιαγπαθέρ)

Οδικώρ.

Δ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

Ξενοδοσείο ηοςλάσιζηον ηπιών (3) αζηέπυν.

Σ

ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
(Παπακολούθηζη Δκδηλώζευν,
Δπίζκετη σώπυν κ.η.λ.)

Ε

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ
ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΖ

Ζ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Κάλςτη μεηακινήζευν ενηόρ ηηρ
Θεζζαλονίκηρ, ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα ηηρ
εκδπομήρ, για επιζκέτειρ σώπυν και
παπακολούθηζη εκδηλώζευν.
Ομαδική και ονομαζηική (αηομική) αζθάλιζη
ηυν μαθηηών και ηυν ζςνοδών καθηγηηών και
ιαηποθαπμακεςηική πεπίθαλτη για κάθε έναν
από ηοςρ πποαναθεπόμενοςρ.
Αζθάλεια αζηικήρ και επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ.
Τποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή.
Αζθάλεια για κάθε πεπίπηυζη αζθένειαρ ή
αηςσήμαηορ μαθηηή ή ζςνοδού καθηγηηή, με
μέπιμνα ηος Γπαθείος ζε πεπίπηυζη ανάγκηρ
για άμεζη επιζηποθή ηος.
Σπίηη 12/2/2019, ώπα 12:00΄ ηο μεζημέπι.

Δθιζηούμε ηην πποζοσή ηυν ηαξιδιυηικών γπαθείυν ζηα παπακάηυ:
1. Ζ οδική μεηαθοπά και οι πεπιηγήζειρ ηυν μαθηηών ππέπει να γίνοςν με πολςηελέρ λευθοπείο,
επιλεγμένο ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία και πποζαπμοζμένο ζηον απιθμό ηυν ζςμμεηεσόνηυν
ζηην εκδπομή.
2. Ζ κάθε πποζθοπά ππέπει να κάνει πηηή αναθοπά ζηην καηηγοπία ηος καηαλύμαηορ. Σα ξενοδοσεία θα
μαρ πποηαθούν ονομαζηικά, με πποζδιοπιζμό ηηρ γευγπαθικήρ ηοςρ θέζηρ, και όσι γενικά «ξενοδοσείο 3
αζηέπυν».
3. Γιαμονή με ππυινό, εζυηεπικέρ μεηακινήζειρ με λευθοπείο.
4. Γιαμονή ζηο ξενοδοσείο για ηοςρ μαθηηέρ ζε δίκλινα δυμάηια. Γιαμονή ηυν ζςνοδών καθηγηηών ζε
μονόκλινα δυμάηια.
5. ηο ζςμβόλαιο ανάθεζηρ ηηρ εκδπομήρ θα αναγπάθεηαι πηηά όηι «καηά ηη διάπκεια ηηρ εκδπομήρ θα
είναι ζηη διάθεζη ηος Απσηγού ηηρ Δκδπομήρ ιαηπόρ καηάλληληρ ειδικόηηηαρ» (παθολόγορ ή γενικήρ
ιαηπικήρ).
6. Ομαδική Σαξιδιυηική Αζθάλιζη αζηικήρ εςθύνηρ, καθώρ και αζθάλεια ιαηποθαπμακεςηικήρ
πεπίθαλτηρ.
7. Με κάθε πποζθοπά καηαηίθεηαι από ηο ηαξιδιυηικό γπαθείο απαπαιηήηυρ και ςπεύθςνη δήλυζη όηι
διαθέηει ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ.
Η μη πληρόηηηα ηοσ Κλειζηού Φακέλοσ προζθοράς αποηελεί αιηία απόρριυης ηοσ σπουηθίοσ
Αναδότοσ.
Ο Γιεςθςνηήρ

Ηυάννηρ ηπούμπαρ
Φιλόλογορ

