ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ.
Κε Παπαδόπουλε γεια σας.
Το ποσό που πρόκειται να σας επιστραφεί σε μετρητά είναι 3.865 € (Αναλυτικά :
1.139 € που έχουμε στα χέρια μας και 2.726 € που περιμένουμε από την Ryanair ).
Σε επικοινωνία που είχαμε με την RYANAIR μας ενημέρωσε ότι , για τα χρήματα των
ακυρωθέντων ταξιδιών του Μαρτίου, θα ολοκληρωθεί η επιστροφή τους εντός των
δύο επόμενων εβδομάδων από 24 Ιουνίου . Για τα ακυρωθέντα ταξίδια Απριλίου εντός
3 εβδομάδων και τα του Μαΐου (τα δικά σας) εντός 4 εβδομάδων . Δεν έχουμε άλλη
επιλογή, από το να κάνουμε υπομονή .
Με εκτίμηση
Πολ. Χρόνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΝ
ΘΕΜΑ : Επιστροφή χρημάτων ακυρωθείσας εκδρομής στο ΣΕΡΝ Ελβετίας, από το
Διευθυντή του σχολείου :
Αγαπητοί γονείς των μαθητών μας, που λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στο
ΣΕΡΝ.
Μετά και από τη χθεσινή ενημερωτική απάντηση του Πρακτορείου, την οποία σας επισυνάπτω
αλλά και αναρτώ στην Ιστοσελίδα του σχολείου, θεωρώ ότι πρέπει να σας επιστρέψω τώρα τα
χρήματα της 2ης δόσης (200 Ε) που ευτυχώς δεν είχα στείλει στο Πρακτορείο. Τα υπόλοιπα της 1 ης
δόσης (150 Ε) (τα περίπου 90 σε μετρητά και τα περίπου 40 σε Voucher), θα σας τα επιστρέψουμε
αρχές Σεπτεμβρίου.
Η επιστροφή λοιπόν των 200 ΕΥΡΩ θα γίνει τη Δευτέρα, 29-6-2020 και μόνο κατά τις ώρες 12-2
μμ. Για να αποφύγουμε το συγχρωτισμό, παρακαλώ, να έρθουν από 12-1 μμ. οι γονείς των
μαθητών της Γ΄τάξης και από 1-2 μμ. οι γονείς των μαθητών της Β΄τάξης, τηρώντας πάντα τις
αποστάσεις και υπογράφοντας ότι τα παραλάβατε. Εάν κάποιος δεν μπορεί να έρθει τη Δευτέρα το
συγκεκριμένο 2ωρο, ας έρθει την Τρίτη (9:30-11:00). Ειδάλλως στείλτε το παιδί σας, αλλά με δική
σας ευθύνη εάν χαθούν τα χρήματα.
Σας εύχομαι να είστε όλοι υγιείς και να περάσουμε ένα ξεκούραστο και ασφαλές ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
Με εκτίμηση, ο Διευθυντής του σχολείου

