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το 30 Γενικό Λύκειο Κοζάνης πργανώνει ημερησια εκπαιδευτική πι'ισκεψη µαθητών στις

εγκαταστάσεις της ΔιλΔνΜΑ (Κασλάς, Νότια πώ… στα πλαιαια των Προγμαµµι΄πων

περιβαλλοντικής εκτια'ιδευαης µε τιτλο «κλιµατικήΑλλαγή: εγώ τι κάνω;» που εγκρίθηκε µε

την υπ. αριθμ.35/1Μι-Ζοι1 πράξη τι… Συλλόγου Διδασκόντων και τον πραγραμµατας

«Σχολεία Μωβ… ταν Ευρωπαϊκού κοιναβονλιο… και καλε'ι κάθε ενδιπφψύµενο αφού

μελετήσει µε προσοχή την γκουμνικη απόφαση 20883/ΓΔ4/1Ζτ01-ΖΜυ,φεκ πτώµατα;
…ο, να καταθέσειή να αιταστειλει κλειστή προσφορα, µέ… την πέµπτη 17-3-2012 και

ώρα 11:45 πµ στα γραφεί του Διευθυντή όπου και θα ανοιχθεί… όλες οι πµοσΦσµΞς,

σύµφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις'
Ηµεροµηνία µετακινηαης: Δευτέρα "+102:
Ώρα αναχώρησης : 8130 α.μ από τα ;" ΓΕΑ Κοζάνης

Ώρα επιστροφής : που µμ… 3" ΓΕΑ Καζάνης

προοριαµας : Κοζάνη

α. Σηµείο συλλογής τη…… [Καιφιδή-!ικελιανσύ στην Κοζάνη)

µ. ΤυπικήΜονάδαΔιαχ=ιαιαητ Απαραιµµα…ν …αν και…":

γ. κινητικές εγκαταατααειςολοκληρωμένηςΔιαχτψιαης
ΔΙΛΔΥΜΑ-Νόκω πώ"… ορυχεία

Μετακινηαη: οδικώς με ΆεωΦορείπ

Συμµετέχοντες κο µαθητέςκαι3 καθηγητές

Μετακινηαη με λεωφορειο …… πληροί ολες τιτ απαιτούμενεςπραδιαγραΦές σύμφωνα με

την κειμενη νομοθεσία, τα και… θα ειναι στην αποκλεισηκή διάθεση του σχολια… καθ' όλη

την διάρκεια της μετακίνησης µε έμπειρο, επαγγελµατικά
οδηγό.

Υποχρεωτικήασφάλιση Ευθύνης διοργανωτη σύμφωνα µε την κεψενη νουοΒεσια

Μαζι µε την πμασφσμά να κατατεθούν :

. ΑνκίγραΦα τον ααΦαλιστηρίπυ συμβολαιον αστικής ευθύνης του τιμακταρειαν

- Υπεύθυνη θηλωαη ότι τα πµακ(ορΕΐο διαθέτει ειδικά …… λειτουργιατ, το οποίο

Βρισκεταισε ιαχι'ι



Το Σχολειο διακηρει τα δικαίωµα για οππιιιδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση και …
δικαίωµα ακύρωσης κηζ εκδρομής λόγω µη σνμπλήμωσης :… ιπιαιωύμενον αριθµού
μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωμίς απσΖημΙωση του Τουριστικού τρωει…

Για περαιτέρω πληριιΦαρίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοιµπορούν να επικοινωνούν
με την κα κανάκη Δήµων: ή την κ. πάω Γιαννπύλα, πιο ως…»… του σχπλείου
2461022553 και στο ο:…" και; σχολείου: πιεί|©ΞΙγΚ-Κοππ.Κο1.5άι.ε(
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