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Προ Σ Με Κοζανη;
κο… Ταξιδιωιικά *Τ…ιρισΠκά πρακιαµτια

ΘΕΜΑ: πρι'.ιικλή…| εκΐπ΄|΄Δωιπ|ς ενδιαφέροντα; για δω…… διδακτικής …κακαψής
β… και .… πω….

Τν 3 Γενικό Λύκειο Κοζάνης διοργ…'ιι)νει διδακτική επίσκεψη στα Σέρβια και στο
Βελβεντό και κα… όλους τους … τα…ρύμ…υς ιταξιδιωτικά και τουριστικά γραψε… που
επιθυµώ… να συµµετέχουν στη διαδικασια επι).υ…ς). αφου μ…ιήααι… με προσοχή τήν
Υπουργική Απι'ι…σή 20883'ΓΔ4/12-02-"020. αεκ …… Β'ιιοπ,Ζο2ο … ι…ιιραιι.ι…
κλειστή προσφιια΄ι µέχρι τη Δ…… "που". και ώµο "|." … γι… ι του ακτή …
…. Γ…"… Α…… Κοζάνης, όπου Θα αν……" όλες … …κι… σύµφωνα με τις
παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

ΗμεροµηνίαΜα…… Πέµπτη 3 | 701022
Ώρα αναχώρησης το πρ. από το ;" ΓΕΑ Κοζάνης

5.00… νι… ως ,
Σταρ… (Κάστρο)-Βελβατό ικτήιια Βογιατζή)

…

%.…»-

Μ……ρικα μέσα οδική μετακιιΐηση με πολιιτι>ι'ς κλιµιιτιζύµεν0
)!ωψυμι.ώ. τα οποία θα είναι στη Με… …… ::κδριιμέων και όλη τη διάρκεια του
ψημένα…

6 Στιµμετ'ηαντκ 1 µαΘήα'ς κ… ; καθηγητές
να δω…… έμπιρυυς οδηγιιύς και τα αιτιακή)… να πληµούν

τις απαιωύμι. …… προδιαγραφες σύμφων …. την κείµενη νοµοθεσια (ω…
κατα?ληλότη… ΚΤΕΟ. τα…» απαλά… κλπ)

κ Ν… µε την πρααφαρα. κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει … καταθέσει και
απ…… δήλωσή ότι δια0έ1αι:ιδικο σήµα1ιιτ…ψγωςτο οποίο Μα……σε .…

9. Να παραδααε…μ…α… αστικής να… …… Ι΄…ιρικπικυύΓραφεία…
ιο, Το Σχολείο δ…"… … δικαίωμα για οποαώήπιπε περαιτέρω γραπτη

διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδροµής λα… μη
συµπλήρωσης ….



………ν…… αμιΘμω΄ι µαθητών ή …… σοβαρής "πως, χωρίς "Μα…… ….
τι………νπω……
ο διαγωνισµός είναι …πΚός µε ποιοτικά ψιτήριπ. [ο σχολείο Θα …λ::ξ… την
προσφορά που % …να… την Μ…… και ασφαλέστερη µετακίνηση …… …δ…'…
και θα είναι προσιτή στην…ή.

|"… περαιτέρω διεπκµινίσΕις και πληροφορίες. … ενδιαφερόµενοι µπορουν να
επικυινωνούν µε την κα Βλι΄1χυυΑθηνά ή την |… Κ…… Αγγελική στο τη……» η
η… ηλεκτρονική δω…… του η……


