
ΜΜΜ…ΔΗΜοκµΑτιΑ
πιω"… πως… και Θ…ΣκεγΜπΩΝ
πεΡιΦεµε…κΗΔ…… ΜΜΜ & ΜΒΜ… ενια… Δγτ ΜακεΔοΝιΑ1
Δ……ΜΜΜ εκπιΣΗΣ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ

:" Γενικό Λύκεια Κοζάνης
Κοζανη πω:-που

ΔΝση Μακρυγιάννη 24, ευ… Κοζάνη Αρ. πρωι: οι
Τηλ |… παταω… | Άθω,…"
&… …εΝ©31χκΚοΖπΠ και 5πτςτ

ΜΜΕ Κοζάνης
κο… ταξιδι…ικα * τουρισιικα πρακιαµι'α

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1.165 …; ανδιαφ»'-.μ…ας για διεξαγωγή διδακτικής επίσκεψης
στα Σ…)… και… "μια.

Το ; Γενικό Λύκειο κας… δω|ηκινώνει διδακτική επίσκεψη στα Σέρβια και στο

πω…-ω και καλεί ύλι…ς τους … αφερύµειοΜ (ιπξιδι|ι…κά και τυυριιπικά γραφεία που
Μιθωιυύν … αυμ…ε'χιιι.ν στη διααικιιαια απ…γη…. αφού µελετήσουν …. πω…»… την
Υπουργική Απόφαση Μ…ιι ΔΑ 11,01.2ωο. ΦΡκ 456%. Β,'ι;-υ2-2ο να ιιπΩβάλ0υν

κ…… προπφιηΧ΄: µεχρι Δευτέρα πω;/2012. κι ώρα 10. 5 στο γρπψ . η α… &… α…

&… 16νικπύ Α…… Κ νη όπου θα αναιχω…ι ως … π…ο…, σύµφωνα με τς
……κα… κριτήρια και απ……

Ηιιαααιιηνια μπακίνησης.τα… που…|

2 Ώρα αναχώρηση 8.30 π.µ. από … 3"ΠΔ Κοζάνης
3 3.00 στο 3" ! |… Καςι'ι»ης
4. Μιά (Κτήµα Βι»γιαιζήν Σέρβια (καστ…
5. Μεταφορικά µεσα: οψη ιι…κιι-ηαη µε πινλν(Ε7.πς κλι µα

λ……ιιικια ιο οι…» θα αν… …η διάθεση των εκδροµέων καθ΄ όλη τη
κρυψώνα…

6. Συμµετέχοντες 51 µαθητές κ…4 καθηγητές

7. Το πρι…αραι'α πρέπει να διαθέτει .µπφους οδηγούς και τα λαιιφορεία … πληρούκ

ιις απιιιτυύμΔνι:ς προδιαγραφές σύµφωνα με την και… νοµοθεσία [δελτιο
καιώ.λη)όπμπς. ΚΤΕΟ, ζώνες ασιαα'…'ας κλπ).

&. Μαζί μι την πριιαφαρα. …' τουριστικό γραφειο σα πρωι να καταθέσει και
υπευθυνη δήλωση (… διαθέτει ειδικό αη…ιια !.ειτυυ|νγίας … (να… β|>ίσκπται αι; καί!

9 λα παραδυΘ .ι αυμβα'*…ιυ α…ικης πω…;… Ιουρισι1Καύ Γραφείου

…. τα µια…) δω…… το δικαιωµα για οποιαδήποτε παραπέρα γ……
δΙΣυΚρ΄νι(τη όπως και … δικαίωµα ακύρωσης της εκδροµής λα… μη
συµπλήρωσης :…



ιι…ι…'.μ…… αριθμού µαθητών ή άλλης σοβιψής …' χωρίς …ςηµ…η ……

πω……η……
ο διαγωνισμός είναι μειυδοπκός με Μυστικά κμιτήρια. Το παλια) … παιξει την
προσφορά …. θα …και την καλύτερη και ασφαλέπκαη µετακίνηση των µαθητών
και Θα είναι προσιτή στην τιµή.

Για περαιτέρω διει………ις και πληροφορίες, οι πνδωψερόµΕνυι µπορούν να
επικοινωνούν µε την κα Με… Αθηνά η την κα Κωωύλπ Αγγελική… τηλέφωνα η

στην η7:,ΠµιΜή διεύθυνση …. σχολείων.


