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o πριilτog ενεργε[ ιυq μεoιiζων και ε[ναι υπει5Θυνoq για την ττiρηαη
και την oμαλτi dκβααη τηq εκδρoμτiq για:

Στοι
Τιμri κατ'ιi '0Ο €
Συνoλικ6 K
oι παραπ&νοr τιμfq ανταποκρiνΟνται οε αριΘμιi μαΘητrirν :

Διαφορoποiηoη τoυ παpαπdrνω αριθμoδ μαΘητιilν φ6ρει και αναπροοαρμογη των
ων.

10 ημ6ρε9 πριv ην ημρoμηνiα αvα1rΙlρηοηq το γραφεio θα λd,βει τo 50oΛ τoυ ουνoλικoιi

05 ημ6ρε9 πριν ην ημρoηviα ανα1ιbρηοηg τo γραφεio θα λαβει τo ] 50λ τoυ oυνoλικoυ

*Σε περiπτωση μεμoνωμ6νων ακυρciloεωv ιο1tioυv τα παραπd,νω.

Σε περiπτωoη αλλαγηq των ημερoμηνιιilν τηq εκδρoμηq εκ μ6ρoυq τoυ o1oλεiου για
οπoιovδl1πoτε λ6γo, το γραφεiο μπoρεi vα μεταφ6ρει αυτοr5q oε dλλo ξενοδo1εio εφ6oov δεν
6xει τιq διαθ6oιμε9 κλiνεg οτο oυμφωνηθ6ν.

Στg*εiα Eκδρoμτiq
lριoμ6ζ: ΚYΠΡoΣ
loμηνiα Aναγcbρηoηc : 07 l 04 /2015

Hμερομηνiα Επιoτρoφηc : \0 l 04 /2015
Συμμετ61oντε9 Mαθητ6c 74
Συμμετ6γοντεζ Καθηγητ6c : 6

0'οοε (

Tρ6ποq ΙΙληρerlμτic β€αο Tραπ€ξηc :

1η Διiοη : # ......€# τo frτoμο Προκαταβολη
2η Δ6oη: # ......€ # τo &τolιo
3η Δ6oη: εξ6φληoη

Ακ{iοrοon Eκδοομfζ α7sδ τογ ΙΙελιiτπ* :

21 ημ€ρεg πριν τηv ημρoμηviα ανα1ιilρηοηq τo γραφεio Θα λdβει τo 30oλ τoυ oυνoλικof
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Tρειq (O3) διαvυκτερε0oειg αεo ξεvoδoxε[o AMoRGoS Boutique Hotel, τo oπo[o
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βρioκεται στηv Λαρvακα. www'amorgοshotel.cοm
Πρωιv6 καΘημεριvιbg oε μπoυQ6 (o0voλo 3 πρωιvα).

Δεlπvo καΘημεριvιi-lq oε μπoυQ6 - HμιδιατρoΦη (o0voλo 3 δε[πvα)

Aερoπoρικα ειoιτηρια AΘηvα - Λαρvακα _ AΘrjvα.

Φoρoι αερoδρoμlωv.
MεταQoρ6g απ6 / πρoζ τo 1ιilρo τoυ o1oλεioυ oτo αερoδρ6μιo Eλ. Bεvιζ6λoq'

MεταΦoρ6ξ απo lπρoq αερoδρ6μιo Λαρvακαq oτo ξεvoδo1εio'
oι κoιv61ρηαcoι 1ιilρoι τoυ ξεvoδoχεloυ (oαλ6vια, bar, κ.τ.λ) θα ε[vαι oε πληρη

λειτoυργlα.
Tα δωματια για τoυξ μαΘητ6q Θα ε[vαι κατα βdoη τρiκλιvα, με μπαvιo.
6 δωρεαv oυμμετo1dg KαΘηγητιilv - Συvoδι.i.lν oε μov6κλιvα δωματια.

Eκδρoμ€g βαoει πρoγραμματoζ πoυ €1ει απoαcαλεl αιo oxoλε[o'
'Εμπειρoq αρχηγ6ξ - oυvoδ6q τoυ γραQεloυ μαξ καΘ' 6λη τηv διαρκεια τηq

εκδρoμηq.
E},J,ηv6Qωvoξ ξεvαγoξ καΘ 'oλη τη διαρκεια τωv πρoγραμματιoμ6vωv εκδρoμιi.lv.

Aπoδoxri τoυ πρoγραμματoζ εκδρoμηg τoυ o1oλε[oυ.

l ατρoQαρμακευτικ11 αo$αλιαιικη καλυ Φ η.

AoQαλεια Aαιικrjq Eπαγγελματικηg Ευθ0vηq oιjμΦωvα με τιζ διαταξειq τηq

Koιvoτικrjq oδηγlαq 90l3t4lΕ'o'K << για τα oργαvωμ6vα ταξ[δια Και τιζ

oργαvωμ6vεq διακoπ€g και περιηγrjσειξ >> (E .Ε' L 158159lL3-6-1990)'

Φ.Π.A.

1. o-*"r"μ-6ξ ουναλλαγ6q θα γiνονται μ6νο μ6oω Tραπ6ζηg αφοf 6τoι

απαtτεiη Noμοθεoiα. Σε διαφορετικη περiπτωoη δεv Θα εiναι δεκτη η

πληρωμη.
Σε περiπτωoη ανωτ6ρα9 βiαq 6πω9 αυτη διαμορφωνεται απ6 τoν Αoτικ6
Kcb δικα (π'γ απεργ ιεq, π6 λε μoι' ταp αγf.c' καταπoντισ μoi, η απαγ6 ρευoη
εκδρoμiον απ6 τo Yπουργεio Παιδεiαq Δια Bioυ Md,θηοηq και
Θρηoκευμ6των) τ6τετo γραφεio αναλαμβdνεινα επιστρ6ψει oτo Σ1oλεio τo

1ρηματικ6 ποo6, που Θα Εγει ετoπpaξετ, μtγlι" εκεiνη την oτιγμη'

δπδιooδηποτεν6o9 6ρo9 εκδρoμηg π6ραν των παραπdνω, γiνεται παραδεκτ69

μ6νο με την συγκατdθεοη και των δriο oυμβαλλoμεvων ανεξαρτητωq 1ρ6νoυ
και αφοr1 υπ6ρξει επioημη αλληλογραφiα με την υπoγραφri τιον διευΘυντrirν

και των δυo πi"ευριirν.
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Τo παρ6ν συμφωνητικ6 απoτεχεiταιαπ6 4 oελiδεg, oυντd1θηκε δε ειg διπλoδν και
αφοιi διαβιiστηκε κα1συμφωνηθηκε και απ6 τα διio μ6ρη υπoγριiφτηκε oημερα
23t03t2016
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