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τσ ΖΩ ΓΕΑ κσιανηε διοργανώνει τριήμερη μετακινηση µαθητών/*ψιών στην Αθήνα, στα
πλαισια συµμετσχηε στη όραση νΜαεαινανταε …στη… μέσα από το Θέατρο» (Μάσα…
έγκρωη( δυάοη( Αρ Πρωτ.: Φ.1|ΓΜ/65064|37ΞΖ/Δ7), η …το… Εγκρίθηκε µε την υπ αριθμ.
57|1Ξ*ο3*1ΜΖ πράξη ταν Συλλονου Διδασκόντων και καλει', με βάση την ιιιιασρνικη
απόφαση 20883|ΓΔ4|12*ΠΖ*ΖΠΖΟ, ΦΕΚ 455" Β|134!Ζ-Ζ(ΠΟ, τους ΕνδιαΦ990µ6νσυς
(ταξιδιωτικα και τουριστικα γραφεια), που επιθυµιών να συμµετέχπυν στη διαδικασία
επιλογής. να νιτρραλλαιιν την τρωω… (σας σε σφρσν…ιιενα Φάκελο µέχρι την τεταατη
13034012, και ώρα που κ.α στα γραψε… ων ΔιευΘιΛπή τον … ΓΕΛ Κοζάνης οι
ΜπσΦονα Θα πρέπει να ων… σύμφωνα με τα παρακατω κριτηρια και απαιτήσεις
1 ΠµαβλεπόμΣνοςαριθµόςσυμµΣτΣχόπων 11 μαθητές και! στινσ6σικαΒηνητες
2. Μετακινηση µε λεωφορειο (αναχώρηση 7 πρ από ταν χώρο του σχολών την
Μπηκα… 01/04/2012 και επισφυΦή την να…… (ΜΜΜ…)
; Δυο διανυκτερεύσεις στην ΑΘΗΝΑ σε ξενσδσχεω 3… η 4"… (µε πρωινό,
χασακιηριαµένσ επισήµως στα ταν Ε.ο η Το ξενοδπχείσ θα πρέπει να Βρίσκεται ατο
κέντρο της Αθήνας, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αν…… που Θα πισκεΦωύμΕ
χωρις τη χρήση µεταΦπρικοι) µέσου Η πµπσΦπρά τον ται…στικρι'ι γραφείου Θα Κάνει ρητη
αναφορά στην κακηγσρ[α του προτειναµένσν καταλύματος
Δ Δ…… σε (μίκλινα …. δωμάτια για τ… µαθητες και μανόκλινπ για τους
κσΘηνητες
5. Προγραµµα:
Ημερα 1η Αναχωρηση από Κπζάνη στις 7 πµ * Άφιξη στην Αθήνα στις Ξµ µ *τσκτρπσιηση
στα ξενοδοχε1σ και νει'ιρσ*περιηγηση στην πόλη 5-ει…. *Έεο6σς για Θεατρικη παράσταση
Ηµερα 2η: Πµωινό * Επίσκεψη στην Ακμόπσλη, το Μσιιρε'ιρ Αψόπσλης, την ΑρχαίαΑγυσά.
το Μσνατπηρακι * Γεύµα 13:30 μµ * Επιστροώή στα ξενσ6αχείρ * Αττσγενµατινη περιήγηση
Μι… * επιστρρφη στο ξενοδοχείο



Ηµέρα 3η. Πμωινό * ΜεταΒαση με λεωΦπμείπ στην ελληνονεριιανικη Αγωγή ιοδος
Δημητριου πανανε'α, 15; δι Παλλήνη Αττικης) - παρασταοη και τα… ΕμαΒευσης *
Αναχώµησηγια Κοζάνη στις εµ µ
δ το λεωΦοµεω Θα πρεπει να ειναι δω…… καΘ΄ ολη τη διαρκεια (ης εκδροµής για
οποιαδήποτε µεταφορα των ιιαΘητοιν αποφαριοαειαπο τους συνοδούς καθηγητες
7. Το πρακτορεω Θα πρέπεινιι διαθέτειλεωΦαμεία που να πληµπύν τις ππαιωυµενες
προδιαγραφές (σύµφωνα με την κο…… νομαΒεσι΄α, δελτιο καταλληλατητας, …ο, ζώνες
ασφαλείΠ( κλπ ].
ε. Να υπαρχει ασφάλεια αρτικης και επαγγ…ιατικης εοεονης ιοιτοχρε…τικηι και
πρόσθετη αοφολιοτικη κάλυψη για κάθε εκδρομε'α οε όλη τη διαρκεια της Εκδρομής
(κάλυψη ατυχήμ…ς ααθένειας και ιαιωΦαρµπκε……ή περίθαλψη)…
Η. Μαζί με την προορορα, κάθε ςοιιριατικο γµαΦείο Θα πρέπει να κατααε'αει και
υπευθυνη δηλ…αη ότι διαθέτειειδικο σήμα λειτουργιας το οποιο αριοκεται σε και).
…. Στην προσφορα Θα πρεπει να αναγραφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής
εκδροµής ιρε αν… αλλα και η επιβάμυνση ανα µαθητή/ιιααητρια. Αποδειεεις Θα κοπο…
στα ονοµατα των µαθητών και οχι… σχολείο.
11, Η μετακινηοη των συνοδών4 καθηγητών ιοονολο 2) Θα ειναι δωρεάν
Η. Μαζί µε τις ηρροφορε'ς για τις παραπανω προδιαγραφές, Θα Θέλαµε εναλλακτικά
τα γραφεία να κακαΘέσουν και προσΦσρά μετακίνησης των µαθητών με (μένα …… να
περιλαμβάνει αναχωρηοη των μαΘητών µε λεωφορεία από Κοζάνη στο …… Ηµαθιας την
Παρασκευή η…… οτις 7π.µ , εισιτηρια τρένου μεν Επιστροφής για Αθήνα για µαθητές
και αονοδοντ καθηγητές, δι'… διανυκτερεύσεις στο κεντρο της Αρη… σε ξενοδοχεία ;…
ην… (με πρωινο, χαρακτηριοµε'νο επιοη…ς από τον Ε 0 η, επιστροφή των Μπητ… µε
ΜωΦορείΩαπό Πλατύ στηνΚοζάνη την Κυριακη 3/4/2022 στις 10:3Ωµ µ.
13. οι τιρσσφσρεε θα ανοιχτο… παµαυπι΄α όσων ενδιαφεροµένων επιεοι…ι'ιν να
παρευμεΒπύν την τεταρτηπου…, και ώρα :…) π.µ. στο γραφείο τον Διεν6…η του
… (ελ Κοζάνης.
14. Το Σχολείο διατηρςι το δικαιωμα για οποιαδήποτε περαιτε'ρω γραπτή διευκρινιοη
όπως και… δικαιωμα ακι'ιρ…οης της εκδρομης λόγω µη συµπλήρωσης του απαιτούμενα…
πριΘµσι΄| µαθητών η αλλης σοβαρη; απ…, χωρις ατιαιηιιιωοη τον ΤουρΜιωύ ΓραΦείου

Για περαιτερ… πληροφοριες και διευκρινιαεις οι ενδιαΦεοόμενοι µπορούν να οιικοιν…νονν
με τον κ. Γιώργο Δελιόπουλσ στο τηλ. 5947151150


