ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
Την Τετάρτη 27.11.2019 και ώρα 18:00 σας καλούμε σε συγκέντρωση γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών/τριών της Στ’ τάξης με σκοπό την ενημέρωση για το
πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα).
Η επίσκεψη έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και η συμμετοχή των
μαθητών/τριών σε όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές (Βουλή, Μουσεία)
επισκέψεις είναι επιβεβλημένη (δεν αφορά τις επί πληρωμή).
Συνοπτικό Πρόγραμμα της εκδρομής
Παρασκευή, 27.03.2020. Αναχώρηση με λεωφορείο στις 06:00 από το χώρο του
σχολείου. Επίσκεψη στην Τεχνόπολις- Γκάζι .Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος.
Σάββατο, 28.03.2020. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο το πρωί. Επίσκεψη στην
Ακρόπολη- Μουσείο Ακρόπολης- Βουλή (13:00) - Καλλιμάρμαρο Ζάππειο- Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στην Πλάκα (ελεύθερη επιλογή).
Κυριακή, 29.03.2020 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Μεταφορά στο Σύνταγμα με
μετρό ή λεωφορείο (αλλαγή φρουράς). Παλαιά Βουλή. Επίσκεψη στο Ίδρυμα
Ευγενίδου. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

Κόστος εκδρομής
Η εκδρομή θα γίνει με το πρακτορείο Herodotus, η διαμονή στο ξενοδοχείο
President, και το κόστος ανέρχεται στα 120€/άτομο με πρωινό. Συμπεριλαμβάνεται
η μεταφορά με λεωφορείο, ξεναγοί. Η τιμή προσδιορίστηκε βάσει των ατόμων που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής και ενδέχεται σε αλλαγή αν μειωθούν τα
άτομα που θα συμμετέχουν.
Τεχνόπολις Γκάζι (τιμή 5€ ανά μαθητή).
Ίδρυμα Ευγενίδου (τιμή 3€/ανά μαθητή και 4€ για γονείς)
Ο σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων καλύπτει τις εισόδους των μαθητών/τριών , στο
Γκάζι και στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση του προγράμματος μετά την αποδοχή
του, όπως έχει συμφωνηθεί. Γονείς που επιθυμούν να μετακινηθούν, από και προς

την Αθήνα με άλλο μέσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμμετέχουν στην
εκπαιδευτική επίσκεψη.
Για την πραγματοποίηση της επίσκεψης είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον
του ½ των μαθητών/τριών της τάξης. (σύνολο μαθητών/τριών :50). Σε περίπτωση
μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού η επίσκεψη ακυρώνεται.
Το ποσό θα εξοφληθεί σε 3 δόσεις
1η Δόση1 : 28.11.2019 (καταληκτική ημερομηνία) Με βάση την 1η δόση θα
επισημοποιηθεί η συμμετοχή σας (προτείνεται η πρώτη δόση να είναι 20€/κατ’
άτομο)
2η δόση : 17.01.2020 (καταληκτική ημερομηνία)
3η δόση :28.02.2020 (καταληκτική ημερομηνία)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η……………………………………………………………………………………γονέας/κηδεμ
όνας του/της…………………………………………………………………………..μαθητ……..
της Στ… τάξης δηλώνω υπεύθυνα , ότι έλαβα γνώση των παραπάνω, τα
οποία και αποδέχομαι πλήρως, και επιτρέπω στο παιδί μου να
συμμετέχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων που θα
πραγματοποιηθεί στις 27-29 Μαρτίου 2020.
Ο/Η
μαθητ……….
θα
συνοδεύεται
από
τον/την………………………………………………………………………………………………….
γονέα/κηδεμόνα (άλλη συγγενική σχέση) του/της.
Ο/Η Δηλ………..

(υπογραφή/ ονοματεπώνυμο)
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ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ

