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Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

επταήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή σε

Βουδαπέστη (Ουγγαρία) της Γ’ Τάξης του Μειονοτικού Λυκείου Κομοτηνής από 17
έως και 23 Μαρτίου 2017.
Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή σε Βουδαπέστη
(Ουγγαρία), από την 17η έως και τη 23η Μαρτίου 2017 με συμμετοχή 55 μαθητών και 4
συνοδών εκπαιδευτικών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο σχολείο μας μέχρι την 15/02/2017 και ώρα
12:00, στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου κλειστή προσφορά. Συγκεκριμένα, επιθυμούμε να
κατατεθεί προσφορά, που αφορά:
Παρασκευή 17 έως και
Πέμπτη 23 Μαρτίου
Βουδαπέστη (Ουγγαρία) , με ενδιάμεση
στάση ξεκούρασης και ασφαλείας σε
Βελιγράδι (Σερβία) , Νις (Σερβία) και
Θεσσαλονίκη

Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Β

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Γ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)

55 μαθητές
4 συνοδοί

Δ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

Οδικώς (Λεωφορείο)

Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Κεντρικό ξενοδοχείο 4* , 5*

ΣΤ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Παρακολούθηση Εκδηλώσεων, Επίσκεψη
χώρων κλπ.)

Ζ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Ναι

Η

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/02/2017, ώρα 12:00



Επισκέψεις σε ιστορικά και φυσικά
αξιοθέατα.

Στην προσφορά σας να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:


Τα ξενοδοχεία θα μας προταθούν ονομαστικά (και όχι γενικά «ξενοδοχείο 4-5 αστέρων»)
και θα περιλαμβάνουν το βραδινό, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει χοιρινό κρέας.



Στα ξενοδοχεία οι μαθητές πρέπει να διαμένουν το πολύ σε δύο διαφορετικές πτέρυγες
- ορόφους. Διασπορά των μαθητών σε «υπόλοιπα διαθεσιμότητας» του ξενοδοχείου δε
θα γίνει αποδεκτή.




Θα πραγματοποιηθούν στη Βουδαπέστη τρεις διανυκτερεύσεις, στο Βελιγράδι μια
διανυκτέρευση , στο Νις μια διανυκτέρευση και στη Θεσσαλονίκη μια διανυκτέρευση.
Προσφορά FREE, πέραν των συνοδών καθηγητών.



Πλήρες πρόγραμμα για όλες τις ημέρες της εκδρομής .



Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα συνοδεύει την ομάδα των μαθητών ξεναγόςσυνοδός, ο οποίος και θα βρίσκεται στην άμεση διάθεση του αρχηγού της εκδρομής.



Ομαδική ονομαστική ασφάλιση των μαθητών και των συνοδών και ιατροφαρμακευτική –
νοσοκομειακή περίθαλψη για κάθε μαθητή - συνοδό.



Ασφάλιση αστικής ευθύνης των μαθητών και συνοδών.



Μαζί με την κλειστή προσφορά θα κατατεθεί και Υπεύθυνη Δήλωση για Ύπαρξη Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας, το οποίο είναι εν ισχύ.

Η μη πληρότητα του Κλειστού Φακέλου προσφοράς αποτελεί αιτία απόρριψης του
υποψηφίου Αναδόχου

Ο Διευθυντής

Μεμέτ Τουνάλπ

Ο Υποδιευθυντής

Χριστοδουλόπουλος Μάρκος

