
Κοζανη 3ι.3.1οΖΖ
Αρ ΠρΜ' …:

ΕΛΛΗΝ"…ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΔΗΛΣ ΚΔ!

"καναν… π…: Διεύθυνση πω…; Επι/5ης
ΠΠ"!ΦΕΡΕΜΚΗΔΙΕΥΘΥΝΠ4 ΜΒΜ…-

Ν Κα,ανης
Μ!Ε/ΒΜ1λΣΕΚΠΜΔ[ΥΠΒΜΙΜΗΣ .Με…… κ… Ταξιδιωτικά Τουρ…ικπνα……
Μπεν… …ΘΜιΑ:ι……

Μ……

3" ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (
ται …… Μ…ι…η 14
…. *Για… ως… επ…:
πια…… ……22υ5;
και πω……
Επι… "αγαπαω…Μι :… µ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωπκών γραφείων για
πραγµατοποίηση :κπαιδΜκ-'|΄ς… ως ο… Κέρκυρα στο
πλαίσιο του Αναλυτικού ιιμ…αμµα…ς.

Το ;" ΓΕΑ καζα'νης διοργανώνει Βήμα,… ή 4ήµεμη εκπαιδευτική επίσκεψη των
µαθητών της Ε' Α…… στην Κέρκυρα Επίσκεψη πραγματοποιείται µε βαση την
Υπουργική Απόφαση ποεκ3/ΓΔ4,ηΖ.ο2.2οΖυ, φΕκ 456|΄τ. ΝΕΩΝ…
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι (ταξιδιωτικά και καυρωπκά γραφεία) …
…Θυμουν να συµµετάσχουν στη διαδικασία …ής να υποβάλουν την
προσφοµα κους
οι φάω… ιιιιν Μ…… *… κα…εο…'ιν ιδιαιε(ρως (αι.………… η ωνΠ:κ)
κλειιποί …. ν… …. διευθυντή …υ ;… ΓΕΑ. Κοζάνης και σα α……ι'ιν …
……»….Δα……… όλων των ενδιαφερ0…ων
Με κάθε προσφορά κατατίθεται… το ω……ό να…… απαραιτήτως και γ……
Δ…… :… …θα… βεβαίωση …δ…µης … νομίμων ψω…έπ…' για τη
λειτουργία ι…ρι……'ιγραφει… ιι …… βρισ…α……χυ.
Η…να κα…ωε… … Σχολείο

… ,
| ΣΧΟΛΕΙΟ 3 … Κοζανης

| …!. ΜΜΜ… 2. ΗεκδροΜ1ΞθαπρραγματυπωηΘεί τα 3]µ;2 …/…ΜΝΑχΩ…:π- 0905/22 07΄05/2022ήω4τ|µερο0 |0 70227
: ΜΜΜ… (πως/2022

]. Δ… :ΑΕΚΔΡ[]Μ|Ε ,… 3 2 η 3διανυ……ις.
Π΄ΡΟΒΛ…ΟΜΙΝΟΣ ΜαΘηπς 146€ 5
ΑΡιΘΜ.ΣΥΜΜΈτΕΧοΝτΩΝ Σ….Ώδο……ά. 9
(…"… | καθηγητες) "πολυ ως;



1 ΜΕ ΓΑΦΟΡΚΟ/Α

Μεταβ…. Οδικώς Κοζάνη*Ηγσιιµπνίισα
……ωικώς Η………… Κέρκυρα

Επισψοφη ΜΜΜ… Κέρκυρα ΗγουµενιωαΜε……
2 κινοΣΘΡτεΣπΡοΔιΑΓ ω"… ΗΥ""……""ΚΟζ…

ΡΑΦΕι Για τις οδικές µετακινηω:ις τα πω…"… και… ια Είναι
……ή και κλιµατιζάμενπ και να πληµσι΄Ν 1:13

απαραίτητες
προδιαΉφές σε»; ωνα µε :… κείµενη νοµο εαι'α (Δα…
κα…… τη…-& …ο. ζώνες ασφαλείας, έμπιροι οδηγοί κτλ)

τα Άφφπρπιπ και οιψ… να ειναι … α……ιαιικη διαθεση
ακους "η… κακών»; τηςεκδροµης
Να … πρόβλεψη 2…" οδηγού την περναω… που ……
καινε… ……ι-ηιο για τη δω…… της ομαλής υλοποίησης
… προγράµματος …… αναφερεται παρακάτω

Να πρ
' ,… ή φείς (3…) διπνµκπρεύσεις …

ΐ2ξ[39……Ξ Κέρκυµα πε εγώ…… να? µε ημωιαφοφη
πνοΣΘετΕΣ . , , . , *

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Να…κι… µωοκλι… η α…… δω…… για πως καθηγηκες

(μανόκλ…α/δι'κλι…|τ…ινα/ και δίκλινα φ…… ή Μάλι… Θωμά… (όχι …' |!) για τους
… ΄

. |)…" ,
µαθητές

…… η η…δ…ωψη)
…φ…… πι δωµάτια … βρισκονται… …… δυνατόν…
* ια όµ…/……α… ξ…ι'… ΌλΩιωκυινόχμηποιχωρ……
…… να :… … διάθεση του σχολειο", σε πλήρη Μο……
κατά τη διαµονή, καιω ξπνπΜει΄σ να πλην… ολες τις απαραίππες
αµ……'…ιςγια την α…)… διαµονή … εκδροµέων (θέρμανση.
ζεστό νερό. καθ…'πηια … >

Για «:… ……α ξενοδοχεια να …… ωρωτή τιµή καθώς
και τα πλήρη στα…… πω…… µε το ξ… (ο. όπως και η
………αλιω ……Δ1αδίκτυο



ΛΟΙΠΕΣ "…επι-:.
«πρόγραμµα.
Μμακυλυύθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη
χώρων» γεύµα…. …)

ι καθ' όλη … διαρκεια της εκδροµής, πως ώρα…; … πρέπει να
συνοδεύουν
…. Μ…… …. ωξιδ…1πκσύ γραφείου
β ξεναγός… γραφείου

2. Δωρεάν κάλυψη για κ…… και δω…… των …… *…… "| *…

3 Η… τςσσάρων … συ µεκσχών ια οι…νυμ…*ι πω…»;
µαθητές.χωριςοικπνσμικη υνση ……

4 Δυν…'ιτηιιι φόσβασης σε ιαψική φροντίδα. όταν αυτό απαιτηθεί
… 24ώµ……βάσ…ς.

5 Να… … σχετικές ξενιηηπις στο αν……) κεντρο της
η»… και… πξιΜ7έπτπ … ο… επισκεφθούµε. όπως πρίζα"… …
"δε…… προγραμµα … ……Θει

εξω…… !! Ξ… …επι»…
&…
Αναχώρηση …. την Κοζάνη (µε; το χώρο … απλά…), … πρωι
(8 ου π.µ.). και μετά τις απαραίτητες στάσεις Μπέη στην
Ηγουµενίτσα Μετάβαση…… στην Κέρκυμπ ενιινηση στο
Κάστρο της …ης Με… χρόνος για …'… Άψιζη και
ι…οίηση … ξενοδσχείο. δείπνα και νυχτερινή τωρα…… στην
πύλη Διανυκτέρευση
1"…ρα
Πρωινό Αναχώρηση από … ξενυδυχεω. επ…-ενη σ… Μ……
Ασιατικής Τεχνη; και … Ναό κου Αγιου Σπυριδωνα Ελεύθερος
χρόνος για να)… Απογευµατινή περιήγηση στηνΜ……
Μπίρα… στο ξενοδοχείο Δ…… Ντάκα… έξοδος
Διανυκτέρευση



3"ΞΜρα
η… Αναχώρηση … … Μαι… για το ΑΜ… επ……
… Κανόνι την …να… νων Β>αχερι… και το Ποντικονήσι
Επίσκεψη … Μ… κ…δι'αφια Ε…ροψή … ξενοδοχειο
Δ… Νυχτερινή έξοδος Διαν…α'ρ…ση ]

…Πρωινό και …… από ια ξενοδοχείο για το "Λιμάνι της
Ηγουμενι…ς Με… και περιήγηση στα ιωαννινα Ε………ή
στην Κοζανη στις πως: μ.µ

Σεπψίπ!!| ……;εκδρο…
ΠΠ;& !
Λναχω…αη … την Κοζανη (από … χώρο … ηπλει΄ου|. τι) ……
(και; πμ.. και µετά ιις απαραίτηυ:ς σώσει.; άψ1ξη στην
Η…ιιµ…ωα Μα…… ακ…ίκώς στην Κέρκυρα * νάγηση
… και»… της πύλης Με… χρονος για γεύµα 'Αφιξη και
……αιησιι … ξενοδοχείο, δει…» και Μαρινα εξοδος
Διανυκτέρευση
Ταµέρα
Πρωινό. Αναχώρηαη … … ξενοδοχεία για το Α….
επίσκεψη … κανόνι την Η…… των Βλπχερνων και το

Πανακσνήαι Αππγευµατινή Επίσκεψη στην
π………ρι…α Επιστροφή … ξενοδοχεια Δείπνο. Νυχ1εριιή
" Διανυπέ….
;" !! Εµ
Πρωινό Αναχώρηση … ω ξ…ταεω, απ…… … Μα……
Ασιατικής έχνης και … Ναό … Αγι'αιι ωρα… Ελεύθερα;
νάνος … γεύµα Αναχώρηση … το λιµάνι της Π………ς
Επαφοψή στην Κοζάνη στις … ου µ.µ

ΥΠΟΧΡΕΩΤ1ΚΗ.ΑΣΦΑΛΕΗ
7 ΕγΘΥΝΗ:ΔιοΡΓΑΝΩτΗ ΝΑΙ

πνοπΘΕτΗπΡοΑιΡΕ…Ι ΝΑΙ ο λε … αφής των ια…… πνωτέ ι'α-
ΑΣΦΑΛΙΣΗΚΑΛΥΨΗΣ ή αιιζνΕι'ε"ιζςβασθ κα?" …… * … β *

8 ΕΟ… ΣΕπΕΡιπτΩΣΗ
ΑΠΧΗΜΑτοΣ Η'ΑΣΘΕΝΈΙΑΣ*

τα…" εγω…… …… ,…
9 ογτ…ΩΜ…ο…ΞιΔ…

(πµ… η»…

ειιιπιψγΝΞΗΑΝΑ ΝΑΙ
ιο ΜΜΜ… (συµπεριλ ΦΠΑ)

κΑτΑΛΗκ11κΗ Τρίτη «πω…… και ώμπ που π µ-1| |5 π μ , στο γραφειο
ΗΜιψοΜ1ΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ … Διευθυντή … 3… … Κοζάνης.

Η ΥΠΟΒΟΛΗΣπΡοΣα>ω=Α:

ΗΜΕ………… ΩΡΑ τω… ο;/ψ,2022…και [και]! 5 π μ ,… γραφειο του

Η ΑνοπΜΑτοι ΔΕΝ… …… ΓΕΛΚο;άνης…
ΠΡ[)ΦΟΡΩΝ



Για την αξιαλαγηση των ξενοδοχείων και των εατιααιριαιν Θα ληφΗουν …… μεταξύ άλλων και αι
κριτιας για τα αντιστοιχα Μ…… α: δηµοφιλή ταξαδιι…κα ει… οι… πχ τα ΤπμΜνι… και τα
Β……:… καΘι'ας και η να…… πως από το κέντρο της πόλης και πως χώρους καθημεριι

*

ξενά&ησης
Για την αξιολ…ση της χρσν…ιπόππσης Θα ληφθεί …… η εκει…… των χαρτι… της

οι] 6
Για την αξιαλαγηαη των π…"… οα ληφθεί …… και η ηλικία τους Βάσει της πρώτης
κυκλαφοριας… (Μπας …η αναγρα…αι στην αδεια κα…… του…το………ρτι'αυ

Μ! Η;… ιτΒρσααρα καθε Μαξ… «…η… οι…Μι να και τι
α; ι….Θυνη δήλαιαη ατι δωθετει ειδικο σηµα λει…υργιας που βρισκεται πε ι… και συµβόλαια αστικής
ευΘ…ηςταυ ωιιρ…κσύ γραφει…

Θ) τη… (αντιγρααα επ…! ή ως)… να παπα… την ύπαρξη διαΘεαι…ηιας των δω…… …
ξενοδοχεια για τις ηµερομ… της εκδρομής και αν συνολικό αμι0µό παν εκδραµεων

ρωταω… ωι…!µα…κής πωΒαλψτ|ς μαθητών καικαΘηγηταν σε όλη ιηδιαρκαια της εκδροµης

οιακδρ…ις δεν Θα συμµετέχων σε διι'»δια και λοιπούς φόρους Με Θα επιβαρυνθυύν απο διαφορές
… Θα προκύψει… ατα Μίλαν σε πρ…… ανατιµηαης των Εισιτηρίων,

Στην ιταααααρα να αναγραφεααι σαφώς η διάρκεια ισχύος των αναγρααα…αν τιµών για τα
συγκεκριμέναξενοδοχείπ και η ώρα αναχώρησης των πλοίων

τα γραψε… Θα εκδώσειΜαξ… γιαφορα… χρηση… καΘε µαΘητη/τρια ξεχωρι…

οδιαγωνιαµας είναι …δ…ός με ποια… κριτήρια συνεπώς Θα α……αγι…υν τα… η πµή.οσ0
καιη τω…… των…αό…ν καταλυµάτωνκαι υπηρεσιών.

Η κατπΚυµωπη του διαγωνιαµαα Θα γίνει μεπ΄1 αι… οµόφωνη απόφαση ταυ Διευθυντή … …. ΓΕΑ
Κα;ανης. των συνοδών καθηγητών και εκ…ω…ν των µαθηκών

σιταιαδηααπ, µη ΜΜΜ µπαµπά"… από να τουριστικό γραφειο Θα παρακρατηοαι "% το για… της
ΕξπΦλπσηςι µε… την πλακλη'ν…σπ της εκδρομής.

τα Σχολειο διατηυει τα δικαιωμα της ακύρωσης της εκδροµής. …για µη συµπλήρωση; του
α…τταιι……ι αριθ… µαθητών η άλλης σοβαρής αιτίας. χωρίς …ζηµιωιπ| … ταυριατικα
…µε…

Για περαιτέρω πλη ριες κωδιεπκμινι΄σες οιενΜε|ύµΠσιµπορώ… να…αιν…νααν µε την κα
Με… Αθηνά τι…… του η…… 1461022653 και στο α…… του σχολείου …
…… ι… …. Μ


