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πΡοΣ Με Κοζάνης
κο… ταξιδιωτικά-τουριαηκα πρακιαρει'α

ΘΕΜΑ: ιι…κληαη"Μ…;…διαφέρ…ας για πια…… α…ι…ιικης …ακαψης

στη Θ…α…ικη.

τα ;" Γενικό Λύκειο Κοζάνης διαρ…ώνει ε…ιδει…κη …… … Θεσσαλπνίπ|

και κα.… α…; τους ενδιαφεμοµενπυς ιταζι8…ικα και ταιιριατικα γραψε… … επιθυμούν

να ωμμετεχσ…' στη διαδικασία…). αφού μελεήππυν ,… προσοχή την Υπουργική

Απόφαση 2…πΔ…Ζ,υΖ.2…. φεκ …… ΜΜΜ… να …αβα…ν κλειστή

προααρρα µέχμι τη Δ…… πω…… και ώρα 10.004|… ατα γραφεία του αν… τα… &…

Γενικού Λυκειωι Κοζάνης, …… θα αν…… όλες οι πωσψορές. σα…… με τα …και…
κµπήρια και απαιτήσεις:

Ηµεροµηνι'α µετΜιηπ|ς. Για… ι4.οα.2υ22
Ώρα αναχωρηαης. κ ια π μ. από να 3" 1 ΕΑ Κοζάνης
Ώρα επιπροφής 21 οι) ο… &" ΓΕΑΚοζάνης
Προπμωµόζ Θεσσαλονίκη

Με…ρικα µέσα Οδική μια…… µε ιωλατελι'ι κλιμπΠζοµενπ >…ρ…
ια αν… Θα είναι στη ενώ… των εκδρυµ:'.ιπν καθ όλη τη διαρκεια…. προγράµματος

Συµµεπάσντες Η… µαθητές και 6 καθηγητες

7 Το πρακωρι:ι΄π πρωι να διαθέτει έµπειρους &"… και τα Μα…… να πληρούν

…' απαιωι'»…α; προδιαγραφές σύµφωνα με την κείµενη νομοθεσία (δελτιο

καταλληλότητας ΚΤΕΟ. ζώνες ασφαλείας κλπ).

& Μαζί με την προαωρα… κάθε τααρ…α γραφείο Θα πρέπει να καταθέσει και

µια…… δη)… ότι διαθέτει ειδικο σήμα Άειτσυρ*|ως το …… βρίσκεται σε ισχύ

9. Να …ρπδοθπι συµβολπω αστικής ευθύνης (οι) Τουριστικοπ Γραφείου

…

.…»Ν-

… το Σ…… διατηρει τα δικαιωμα για οποιαδηποτε περαιτέρω γραπτή διευκρΜπη

ύπωςκω'ω δικαίωµαΜ…; …
κ…… να… µη συµπλήρωση; του



…ιιαι'ι…αιι πμιΒµσι΄ν µαθητώνή άλλης σοβαρής αιτιας,χωρις …ςη,…… ιαιι
Τουριστικούη…
ο διαγωνισµός είναι αποδοτικός µε ποιο"… κριτήρια. το σχολείο θα πιλέξει την
πμπσψορά των σα εγγυάται την καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των µαθητών
και θα είναι προσιτή στην τιµή

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι µπορουν να
…αιναιναι'ιν με … κα Η…" Αθηνα ή π|ν κα Κωτσι)λπ Αγγελική στο τηλέφωνο η
στην ηλ…ρονικι'η&… του σχολείου.


