ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (23/02/2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ
HESSELNBERG 70
42285 WUPPERTAL
ΤΗΛ. 0202 86778
ΦΑΞ. 0202 4784497
Διευθυντής: κ. Ζαφείρης Δημήτρης
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επταήμερης εκδρομής της Γ’
Λυκείου του Ελληνικού Γυμνασίου/ Λυκείου Βούπερταλ στο νησί της Κρήτης στις πόλεις του
Ηρακλείου και των Χανίων.
Ο Διευθυντής του Ελληνικού Γυμνασίου/ Λυκείου Βούπερταλ προκηρύσσει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση επταήμερης εκδρομής στο νησί της
Κρήτης.
Συγκεκριμένα:
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Μαρτίου.
Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι 13 μαθητές (5 μαθήτριες και 8 μαθητές).
Συνοδοί: 2 καθηγητές
Πρωινό ή ημιδιατροφή
Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
1. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού
καθηγητή.
2. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου
από τη μεριά του ( εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
3. Την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στη Ρόδο
στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας.
4. Τη χρήση μεταφορικού μέσου (πούλμαν) από και προς το αεροδρόμιο καθώς και για τις
επισκέψεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

Το πρόγραμμα της εκδρομής να περιλαμβάνει αν είναι δυνατόν( 3 διανυκτερεύσεις στη
μια πόλη και 3 στην άλλη ).
/ Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
/ Ολοήμερη εκδρομή Άγιο Νικόλαο-Ελούντα-Πλάκα-Οροπέδιο Λασιθίου.
/ Ολοήμερη εκδρομή Φαιστό-Μάταλα-Γόρτυνα-Σπήλι Ρεθύμνου.
/ Ολοήμερη εκδρομή Φαλάσαρνα- Ελαφόνησο- Μονή Χρυσοσκαλίτισας.
/ Ολοήμερη εκδρομή Βρύσες-Ομαλός-Θέρισσο.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση
ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επιπλέον στον
φάκελο της προσφοράς είναι καλό να υπάρχει CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή για να
είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00 την Παρασκευή
27/02/2015 στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λυκείου Βούπερταλ. Στο γραφείο του
Διευθυντή του Γυμνασίου Λυκείου Βούπερταλ τη Δευτέρα 02/03/2015 και ώρα 14:00 θα ανοίξουν
οι φάκελοι ενώπιον της επιτροπής που θα συσταθεί με πρόεδρο το Διευθυντή του Γυμνασίου
Λυκείου Βούπερταλ.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

