2ο Γυμνάσιο Χαριλάου (Τηλ. 2310-316926)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί Γονείς- Κηδεμόνες των μαθητών που συμμετέχουν στον 5ο Διακρατικό
Διαγωνισμό για την Κύπρο. Μετά το προχθεσινό άνοιγμα των τριών (3) μόνο εσώκλειστων
προσφορών από την επιτροπή που συνέστησε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα και
με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές-μετακινήσεις
των μαθητών, η επιτροπή (Δ/ντής, μαθητές, καθηγητές και εκπρόσωπος του Συλλόγου
Γονέων) ομόφωνα αποφάσισε να πραγματοποιήσει την 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των
παιδιών σας στην Κύπρο (Λευκωσία, 17 έως 21 Απριλίου) με το ταξιδιωτικό Γραφείο
8Caravel Travel-Θεσσαλονίκη», επειδή είχε την οικονομικότερη προσφορά αλλά και όλες
τις προδιαγραφές που ζητούσαμε, όπως λχ. την αεροπορική εταιρία Aegean, με την οποία
και θα ταξιδέψουμε τελικά.
Οι 4 διανυκτερεύσεις θα είναι στο ξενοδοχείο Castelli Hotel (3*) -στο κέντρο της
Λευκωσίας- με πλούσιο πρωινό. Το συνολικό κόστος της εκδρομής (οι 4 διανυκτερεύσεις,
το αεροπορικό εισιτήριο με βαλίτσα συν χειραποσκευή και φαγητό στο αεροπλάνο, με
επιστροφή την Κυριακή 21-4-2019 με ενδιάμεση στάση στην Αθήνα, με πολυτελές
λεωφορείο και ξεναγό στις εκεί ξεναγήσεις και με λεωφορείο για τις εδώ δύο διαδρομές
από το σχολείο στο Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και αντίστροφα) ανέρχεται στα 375 Ευρώ
ανά μαθητή, για τα οποία μετά την εκδρομή το ταξ. Γραφείο θα δώσει ατομικές αποδείξεις
για την εφορία σας.
Παρακαλώ να στείλετε με το παιδί σας 150 Ευρώ ως προκαταβολή, το αργότερο μέχρι τη
Δευτέρα, 25-2-2019. Τα υπόλοιπα 225 Ευρώ μπορείτε να μας τα φέρετε εσείς προσωπικά
λίγες ημέρες πριν την εκδρομή και συγκεκριμένα τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019 και ώρα
6:30 μμ, όπου θα συγκεντρωθείτε σε αίθουσα του σχολείου για να σας ενημερώσουμε
σχετικά με τις λεπτομέρειες της εκδρομής και βέβαια για τη συμπεριφορά των παιδιών σας
σε αυτήν. Λεπτομέρειες καθώς και το Πρόγραμμα της εκδρομής, που γίνεται αποκλειστικά
και μόνο στα πλαίσια του Διακρατικού Εκπ/κού Προγράμματος : 8Ελλάδα- Κύπρος :
εκπαιδευτικές γέφυρες», στο οποίο συμμετέχουμε και για το οποίο ήδη στείλαμε
ηλεκτρονικά τις δημιουργίες των παιδιών σας για να βραβευτούν, θα σας στείλουμε μέχρι
τέλους του μήνα.
Συνοδοί καθηγητές, εκτός απροόπτου, δήλωσαν ότι θα είναι οι : κ.Μπέκος Ν., κ. Στάης Α.
και κ. Κωστίνου Σ. Αρχηγός της εκδρομής θα είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Υπόψη ότι
για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή στην Κύπρο με το συγκεκριμένο κόστος, η συμμετοχή
των μαθητών δεν μπορεί να είναι κάτω από 40-45 μαθητές.
Εκ μέρους του σχολείου, ο Διευθυντής

