ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ
& ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

Κέρκσρα, 17/12/2018

Περιθερειακή Γιεύθσνζη Α/βάθμιας & Β/βάθμιας
Δκπαίδεσζης Ιονίων Νήζων

Αρ. πρωη.: 1282

Γ/νζη Β/βάθμιας Δκπαίδεσζης Κέρκσρας
Ο

2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
π. Ξύνδα 4, 49100 Κέρκσρα.
Σηλ.2661043400, fax: 2661031733
mail@2lyk-kerkyr.ker.sch.gr

ΠΡΟ: Γ.Γ.Δ.
ΚΟΙΝ: ---ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιυηικών γπαθείυν

για καηάθεζη πποζθοπών εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ μαθηηών ηος Λςκείος ζηη
Γεπμανία
Με βάζε ηελ Τ.Α.

33120/ΓΓ4/28-02-2017, ΦΔΚ 681/06-03-2017 η. Β’ ηνπ

Τπνπξγείνπ Παηδείαο,ην ζρνιείν πξνζθαιεί ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία λα
θαηαζέζνπλ εγγξάθσο θιεηζηέο πξνζθνξέο (δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε πξνζθνξώλ κε
fax ή δηαδηθηπαθά θαη θάζε πξνζθνξά κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ζα γίλεη δεθηή ζύκθσλα κε
ηελ εγθύθιην 190919/Γ2/25-11-2014 ηνπ ΤΠΠΑΗ) ζην Γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ
ρνιείνπ καο κέρξη ηελ Σξίηε 08-01-2019 θαη ώξα 12.00΄.
Πποδιαγπαθέρ εκδπομήρ
1.

Πξννξηζκόο: Νηόξηκνπλη - Γεξκαλία

2.

Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο από Κέξθπξα: Παξαζθεπή 05/04/2019

3.

Ζκεξνκελία επηζηξνθήο ζηελ Κέξθπξα: Πέκπηε 11/04/2019

4.

Ζκεξήζην πξόγξακκα:

Παξαζθεπή 5 Απξηιίνπ 2019
10:00 Αλαρώξεζε από αεξνδξόκην Κέξθπξαο θαη άθημε ζηελ Κνισλία ζηηο 12:00 13:00
Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.
15:00 Πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν, ζηνλ Καζεδξηθό λαό ηεο Κνισλίαο
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17:00 Δπίζθεςε ζην Römisch-germanisch museum θαη ζην κνπζείν κνληέξλαο ηέρλεο
Ludwig
20:00 Γείπλν - Γηαλπθηέξεπζε
άββαην 6 Απξηιίνπ 2019
09:30 Time ride Koln Startseite - VR παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο πόιεο.
12:00 Σνπξ ζην Ρήλν θαη ζην κνπζείν ηεο ζνθνιάηαο
16:00 Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε πεξπαηώληαο ή θαη ζην Μεζαησληθό κνπζείν 19:00
Διεύζεξνο ρξόλνο - Γείπλν- Γηαλπθηέξεπζε
Κπξηαθή 7 Απξηιίνπ 2019
08.00 Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν
11.00 Αθημε ζηηο Βξπμέιιεο - Ξελάγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο
Grand Place, Atomium, Wafle factory, Mini Europe θαη Poorthalle
14.00 Αλαρώξεζε
15.00 ηάζε κηαο ώξαο ζην Μάαζηξηρη
19.00 Άθημε ζην Νηόξηκνπλη - Γηαλπθηέξεπζε ζην Νηόξηκνπλη
Γεπηέξα 8 Απξηιίνπ 2019
09.30 Μεηάβαζε ζην Διιεληθό Γπκλάζην-Λύθεην ηνπ Νηόξηκνπλη
Κνηλέο δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο αδειθνπνίεζεο 16.00 Πεξηήγεζε ζην
Νηόξηκνπλη ( θνηλή δξαζηεξηόηεηα ) 20.30 Γείπλν – Γηαλπθηέξεπζε
Σξίηε 9 Απξηιίνπ 2019
09.00 Γξαζηεξηόηεηεο ζην ζρνιείν
14.00 Μεηάβαζε ζην Munster (θνηλή δξαζηεξηόηεηα)
Δπίζθεςε ζην Munster, πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαη ζηα θάζηξα 20.00 Δπηζηξνθή
ζην μελνδνρεην - Γείπλν - Γηαλπθηέξεπζε.
Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ 2019
9.00 Μεηάβαζε ζην Giethoorn ( Οιιαλδία ) θαη πεξηήγεζε
θνηλή κε ην ζρνιείν ηεο αδειθνπνίεζεο
14:00 Δπίζθεςε ζηελ Οπηξέρηε
17:00 Δπηζηξνθή ζην Νηόξηκνπλη - Γείπλν - Γηαλπθηέξεπζε
Πέκπηε 11 Απξηιίνπ 2019
Αλαρώξεζε από Νηόξηκνπλη αεξνπνξηθώο γηα Θεζζαινλίθε ή Κέξθπξα
Μεηάβαζε από ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Κέξθπξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πηήζε
πξνο Κέξθπξα.
5.

Πποβλεπόμενορ απιθμόρ μαθηηών: 41 (ζαπάνηα έναρ)

6.

Απιθμόρ ζςνοδών καθηγηηών: 04 (ηέζζεπιρ)
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7.

ύνολο ζςμμεηεσόνηυν: 45 (ζαπάνηα πένηε)

8.

Μεηαθνξηθό κέζν: Αεξνπιάλν – Λεσθνξείν, δηαζέζηκν γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο
γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο εθδξνκήο ζην εμσηεξηθό.

9.

εκείν αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο εθδξνκήο: Κέξθπξα

10.

Ξελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ αζηέξσλ, κε πξσηλό θαη δείπλν, όπνπ έρεη πξνηαζεί

ζην πξόγξακκα, κε δηακνλή ζε ηξίθιηλα, ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα
ηνπο ζπλνδνύο. Κάζε μελνδνρείν πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ηεο πόιεο, όζν ην δπλαηόλ
πιεζηέζηεξα ζην θέληξν. Όια ηα μελνδνρεία πξέπεη λα πξνζθέξνπλ πινύζην πξσηλό θαη
επηπιένλ κέζα ζηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη ηα γεύκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζην
πξόγξακκα.
11.

Σξόπνο πιεξσκήο: ην ηαμηδησηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα θαηαβιεζνύλ 100

επξώ θαη’ άηνκν εληόο επηά (7) εκεξώλ κεηά ηελ επηινγή ηνπ. Άιια 100 επξώ θαη’
άηνκν ην Φεβξνπάξην θαη ην ππόινηπν

ζα θαηαβιεζεί

εληόο ηνπ δεπηεξνπ

δεθαπελζήκεξνπ ηνπ Μαξηίνπ, θαη αθνύ επηδεηρζνύλ θαη θαηαηεζνύλ ζηε δηεύζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ επηβεβαίσζε ησλ
θξαηήζεσλ ζηα μελνδνρεία, κε ηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη κε
ηελ αληίζηνηρε επηβεβαίσζε ηεο εμόθιεζεο ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ.
12.

ε πεξίπησζε πνπ ε αεξνπνξηθή εηαηξία πξνβιέπεη ηε δσξεάλ κεηαθνξά κόλν κηαο

ρεηξαπνζθεπήο λα αλαθεξζεί ν πεξηνξηζκόο. Δπηπιένλ, λα δνζεί πξνζθνξά γηα
κεγαιύηεξε απνζθεπή, πέξαλ ηεο ρεηξαπνζθεπήο. Απηό ην πνζό ζα ην επηβαξπλζεί
μερσξηζηα ην θάζε αηνκν πνπ ζα επηιέμεη λα θέξεη κεγαιύηεξε ρεηξαπνζθεπή.
ηην πποζθοπά

θα ππέπει ςποσπευηικά να ζςμπεπιλαμβάνονηαι και να

αναγπάθονηαι :
1.

Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο θαζώο θαη ε νηθνλνκηθή

επηβάξπλζε αλά καζεηή κε ηελ πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνβιεπόκελνπ αξηζκνύ
καζεηώλ. Ο ΦΠΑ θαη όια νη θόξνη αεξνδξνκίσλ λα έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί.
2.

Γηεπθξίληζε κέρξη πνην αξηζκό κπνξεί λα κεησζεί ν αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ θαη λα

κελ κεηαβιεζεί ην θόζηνο αλά άηνκν (εμππαθνύεηαη αληίζηνηρε κείσζε ζην ζπλνιηθό
θόζηνο).
3.

Ζ νλνκαζία, ε δηεύζπλζε ηνπ θάζε μελνδνρείνπ θαη ε θαηεγνξία ηνπ (ξεηή

αλαθνξά).
4.

Ζ αεξνπνξηθή εηαηξεία.

5.

Ζ δπλαηόηεηα αηνκηθήο πξναηξεηηθήο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο γηα όιε ηε δηάξθεηα

ηεο εθδξνκήο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ρώξν, κε θαιύςεηο δσήο,
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αηπρήκαηνο, λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ εμόδσλ θαζώο θαη επείγνπζαο
αεξνκεηαθνξάο.
6.

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία είλαη αζθαιηζκέλν ην ιεσθνξείν θαη ε νπνία

παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο επηβαίλνληεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο
7.

Yπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Yπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα εηηνπξγίαο, ην νπνίν
βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
9.

Yπεύθςνη δήλυζη όηι η πποζθεπόμενη ηιμή είναι ηελική και ζε αςηή

ζςμπεπιλαμβάνεηαι οποιοζδήποηε θόπορ, ηέλορ και κπαηήζειρ κάθε είδοςρ, καθώρ
και η δςναηόηηηα επίζκετηρ κάθε πόληρ, ακόμη και ηος κένηπος ηηρ με ηο
λευθοπείο αν απαιηηθεί, οπος ζηο ππόγπαμμα ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ
αναθέπονηαι.

Ειδικά

για

ηο

ηέλορ

διανςκηέπεςζηρ,

αςηό

ππέπει

να

ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηην ηιμή ηηρ πποζθοπάρ και να γίνεηαι οπυζδήποηε η ζσεηική
διεςκπίνιζη.
10.

Πξνζδηνξηζκόο ησλ αθπξσηηθώλ ηειώλ θαη’ άηνκν, αλάινγα κε ηελ ρξνληθή

ζηηγκή πνπ ζα πξνθύςεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο καζεηή θαζώο θαη ε επηβάξπλζε λένπ
ζπκκεηέρνληα ζηελ αθπξσκέλε ζέζε.
ΠΡΟΟΧΗ: Η μη ηήπηζη ενόρ ηυν πποαναθεπομένυν όπυν ακςπώνει ηην
πποζθοπά συπίρ άλλη πποειδοποίηζη.
Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 - παξ. 2 ηεο
αλαθεξνκέλεο ζηελ αξρή ηεο πξνθήξπμεο εγθπθιίνπ. Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ θαη ε
επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ ζα γίλεη ζην ζρνιείν ηελ Σξίηε 08-01-2019 θαη ώξα
13.00’ θαη ε επηινγή ζα αλαξηεζεί ζηε ζειίδα ηνπ.

Ο Γηεπζπληήο

Γηώξγνο . Ενύκπνο
Μαζεκαηηθόο Ph.D.

ειίδα 4 από 4

