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΄ι΄΄ Δ΄ το τ 1΄΄κ…ο΄ΑΤΣ΄΄Υ…Μ & &" ιι*τ΄ι΄ κ"ο΄*

Σήμερα τηνΜ…11 - Ο " , στην Αθήνα οι παρακάτω συμβαλλόµενα:
α) Εκπροσ΄ωπος του Ταξιδιωτικου' οργανισμού Μάνεσσης Α.Τ.Ξ.Ε. με διακρπικο' τπ΄λο « Manessis Travel »
Δ……ο J ," ' ΄ µε έδρα την Αθήνα, οδος' Φιλελλήνων αρ. 4 και aplepo' MH.T.E.
0206E60000440600, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν, και αφ' ετέρου

β) Οι εκπρόσωποι του 2°‘r I'YMNAZIOY I'EPAKA.

1.ωι2 .,΄ι΄ Η Οι… ιζ Διευθύντρια .

2.….* 4 Α Εκπρόσωπος του Συλλόγου Καθηγητών.

3.ΜιλΠ 7 Ο Εκπρόσωπος του Σ. Γονέων & Κηδεμόνων.

4. , Ν "( ί * Εκπρόσωπος του Μαθητικου΄ Συμβουλίου.

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

0 πρώτος των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει τη διοργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος
της εκδροµής του Σχολει'ου µε τους κάτωθι όρους:

Α) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :Οι)Γι 0 T l

B) ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ .' 3-0 ΜΑΘΗΤΕΣ: ΣΥΝΟΔΟΙ: 40Ξ .

Γ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.' ΑΠΟ: '-Ι-Ο / _L_O / L093) ΕΩΣ."&/ __§__’0 / M00 .

A) ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ATOMO .' ΕΥΡΩ #&-Ο # &

Ο…ΟΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΕΝ L

 

TA ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ
ΜΜΜ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΩΡΑ ΑΝΑΧ| ΑΦΙΞ. …|…

10/03 ΠΑΤΡΑ - ΜΠΑΡΙ 18.00 - 09.30 F/B SUPERFAST I ANEK - SUPERFAST

14/03 MI'IAPI — ΠΑΤΡΑ 19.30 - 13.00 F/B SUPERFAST I I ANEK - SUPERFAST

0 0| ώρες αναχώρησης - άφιξης ει΄ναι τοπικές για κάθε χώρα.

 

       
  
 

     
 

    
Περιλαµβάνονται:

| Μεταφορές - μετακινήσεις µε τουριστικό πολυτελές κλιματιζο΄μενο τουριστικό λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας,
εφοδιασμένο με τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας, δελτία καταλληλότητας, έµπειρο επαγγελματία οδηγο" και όλα
τα απαραίτητα απο΄ το νόµο έγγραφα, στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου, καθ' όλη την διάρκεια της
εκδρομής και µε όλα τα έξοδα (καύσιµα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, έξοδα πάρκινγκ κλπ.) για την πραγµατοποίηση
του προγράµματος που θα συμφωνηθεί με τους υπευθύνους της εκδροµής.

Σημε|'ωση, T0 Μου΄λμαν θα ξεΚ|νη΄σε| ano' ravχώρο TOU σχολε|'ου.

| Διόδια αυτοκινητο΄δρομων και είσοδοι πόλεων (check point) στις πόλεις επίσκεψης .

| Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DELLE PALME HOTEL 4* της επιλογής σας, που βρίσκεται στο Λετ΄σε, σε
τρίκλινο και τετράκλινα κατά βάση δωμάτια για τους µαθητές και μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς
καθηγητές.
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V Πρωινό«καθημερινά στο (7σ…ύν…ολ7ο ,πρ7ω"ινα΄").* ,

V Δείπνο καθημερινα" στο εστιατόριο του ξενοδοχείου η' σε συνεργαζόµενο εστιατόριο (σύνολο 3 δείπνα).

V To δωµάτια στα ξενοδοχεία θα ει΄ναι συγκεντρωμένα.

V Περιλαμβάνεται ο δηµοτικός φόρος του ξενοδοχείου.

V Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε 4-κλινές ΑΒ4 καµπίνες για τους µαθητές και 2-κλινές ABZ για τους συνοδούς καθηγητές .

V Εκδρομές - περιηγήσεις στο Αλ'µπερο Μπέλο, στην Αλταµου΄ρα, στο Μπάρι στη Μονο΄πολη και στον Τάραντα.

V Ξενάγηση οπο' πιστοποιηµένο ελληνόφωνο ξεναγο΄ για την πόλη του Λετ΄σε και για τα ελληνοφ΄ωνα χωριά
Στερνατι΄α - Οτράντο - Καλημέρα.

V Δύο (02) αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

V Αρχηγός - συνοδός του γραφείου µας καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής.

V Δωρεάν συμμετοχη΄ των 3 ( τριών ) συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.

V Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator και ταξιδιωτική ασφάλιση µε την Generali Hellas (όπως προβλέπεται από
τη νέα Υ.Α. , και το περιεχόμενο τους επισυνάπτετσι).

V O ΦΠΑ όπου προβλέπεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και καταβολής της συνολικής
αξίας της εκδρομής στην εταιρεία Manessis Travel Α.Τ.Ξ.Ε. ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΑΘΗΤΕΣ : Χ # Δί-30 # ΠΟΣΟ: #Μ'& # ΕΥΡψΩ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: HMEPOMHNIA: .ί . .|. ..Ο.1 . .|.2.θ.1Ρ. nozo: # .Ξ. HOD...... # εν…
A’ new: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: . .ί.17..|.02. . γω… ποΣο.- # . ".. A»? .Ο. ...... # εν…
ΕΞΟΦΛΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: . .0. ο. .|. ο; . .|.2.οω. nozo: # . Ξ.7>.>.".Ο....... # EYP
Ea'v οι δεύτεροι των συμβαλλομένων για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσουν τη μη πραγματοποίηση της εκδροµ΄ , μ α'
την υπογραφή του παρόντος , η προκαταβολή εκπι΄πτει υπέρ του τουριστικού γραφείου MANESSIS TRAVEL.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α|.ΡΗΑ ΒΑΝΚ.'
ΑΙ.ΡΗΑ ΒΑΝΚ.' ΙΒΑΝ: GR6401401200120002002011854 — ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.' ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Κατα" την καταβολή των χρημάτων υποχρεωτικά πρέπει στην αιτιολογία ο κατοθετ΄ης να αναγράφει το σχολείο και την
τάξη η' τον προορισµό της εκδρομής, και av κάποιος προτίθεται να καταθέσει μεμονωµένα τότε χρειάζεται το
ονοματεπώνυμο ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ - ΠΕΛΑΤΗ (και όχι του κηδεμόνα) και το σχολείο.

ΕΙΔΙΚΟΙ OPOI EKAPOMHZ:

1. 0| δεύτεροι των συμβαλλομένων υποχρεούται να δηλώσουν μέχρι -Ώ|&|ΜΒ2 , α) τον ακριβή
αριθµό συμμετεχόντων µαθητών και συνοδών καθηγητών µε έγγραφη ονομαστική κατάσταση - ονοματεπώνυμο
av πρόκειται για μετακίνηση εντός Ελλάδας η' ονοµατεπώνυμο µε λατινικούς χαρακτήρες av πρόκειται για
μετακίνηση στο εξωτερικο" (μετά απο΄ ελ'εγχο των ταυτοτήτων/διαβατηρίων των παιδιών και των
καθηγητών). β) το ημερήσιο πρόγραµµα το οποίο Θα ακολουθήσει το σχολείο βάση του πρακτικού του.

2. H τιμή συμμετοχής κατ' άτομα των # && # ευρώ ανταποκρίνεται σε αριθμό εκδρομέων απο΄εξ
έως&(2 . Διαφοροποίηση των παραπάνω ορίων επιφέρει ανάλογη διαφοροποίηση της τιμής συμμετοχής η
οποι΄α θα καθορίζεται εκ νέου και απο΄ τις δύο πλευρές.

3. Στην περίπτωση αεροπορικών μετακινήσεων και ειδικα΄ µετακινήσεων στο εξωτερικο. χρειάζεται απαραιτήτως
ταυτότητα ΝΕΟΥ τύπου η' διαβατήριο σε ισχύ. Σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού θα πρέπει να ε΄χει ισχύει
τουλάχιστον 6 μήνες απο΄ την ημερομηνία επιστροφής του ταξιδιού.
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4. H Tlpn' συμμετοχής ε΄χει καθοριστεί pa βάση τις ισχύουσες τιμές στα µέσα µεταφοράς (πλοία,
αεροπλάνα). Οποιαδήποτε επίσηµη αύξηση επιβαρύνει τους εκδρομει΄ς και την αναφερόμενη επι" του
παρόντος τιμη" συμμετοχής.

5. Σε περίπτωση χώρας εκτός ΕΕ, οι τιμές έχουν βασιστεί σε ισοτιμίες νομισμάτων που ισχύουν σήµερα. Σε
περίπτωση που η ισοτιμία αλλάξει, συνεπάγεται ο΄τι θα αλλάξουν και οι συµφωνηθει"σες τιμές.

6. Οποιοσδήποτε νέος όρος εκδρομής γίνεται παραδεκτός μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση και των δυο
συµβαλλομένων.

7. Σε όλα τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας, εφαρμοζετ΄αι απο" 1/1/18 νέος φόρος διαμονής
ύψους € 4 ανα" δωμάτιο ανα" διαν/ση στα ξενοδοχείο 5*, € 3 στα ξενοδοχεία 4* KOI € 1,5 στα ξενοδοχείο 3*, όπου
καταβάλλεται εξτρα" απο" τους πελάτες στα ξενοδοχεία κατα΄ την άφιξη τους.

8. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συμµετοχής απο" την πλευρα" του ταξιδιω"τη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και,
ανεξάρτητα από" την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν ει΄ναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε
άλλο άτομο με τις πρου"ποθέοεις που αναφέρονται στο α΄ρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα
παρακάτω ακυρωτικα' τελ΄η κατ' άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμη" κατά την οποι΄α γίνεται η ακύρωση και ει΄ναι
ανεξάρτητα από" το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσα" από τους ταξιδιώτες η" όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό, εκτός των "μακρινών" ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία.
- έως και 60 ημέρες πριν απο" την αναχώρηση: 50 € για τα ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο
εξωτερικο".

*Για τις tailor made οργανωμένες εκδρομές (πχ μαθητικές εκδρομές), τα ακυρωτικα' αυτα" (€ 50 & € 150 αντίστοιχα)
ισχύουν μέχρι τη μείωση του 5% των ατόμων, διαφορετικά είτε αναπροσαρμόζεται η τιμη" των υπολοίπων - είτε
παρακρατει"ται το 30% της συνολικής αξίας.

- Από 59 έως 30 ηµέρες πριν την αναχώρηση : 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
- Από 29 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση : 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
- Από 13 ηµέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (ποπ show - μη εµφάνιση): 100% της συνολικής
αξίας του ταξιδιού.
- Για τις κρουαζιέρες μπορει" να ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων
της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή" - κρουαζιέρα.

- Για τα ατομικά / μεµονωμένα ταξίδια μπορει" να ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρω"σεων σύμφωνα µε τους όρους
του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική" για θέματα ακυρω"σεων του εκάστοτε
ξενοδοχείου.
-Για τις σχολικές / φοιτητικές εκδρομές η" εκδρομές συλλόγων γονέων & κηδεμόνων ισχύουν οι ανωτε'ρω όροι
ακυρωτικω'ν εκτός των περιπτώσεων αεροπορικών ταξιδιών εσωτερικού η" εξωτερικού η" μετακινήσεων µε τρένο,
όπου τότε διαµορφώνονται σύµφωνα με τους όρους του κάθε ναυ'λου/συ"μβασης των αεροπορικών εταιριών που
ε΄χει υπογράψει η ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΑΓ.-Ε για λογαριασµό του πελάτη (σχολείο), καθώς επίσης ενδέχεται να επηρεόζπαι
και η πολιτική στα θέματα ακυρω΄σεων από τα εκάστοτε ξενοδοχεία εσωτερικου" η" εξωτερικού λόγω των
προνομιακότερων τιμών.

- Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιµων ναύλων, τα ακυρωτικα" φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από"
την αεροπορική η" ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμµα της εκδρομής ή την προσφορα".
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών η" καλλιτεχνικών γεγονότων,
κρουαζιέρες η" ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά" ναυλωµένες πτήσεις η΄ πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενες
χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να ει΄ναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως
αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα απο΄ το χρόνο της εγγραφής η" από το av έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα
ποσα" απο" τους ταξιδιώτες η" όχι. Στην περίπτωση που ε΄να απο" τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμει"νουν η"
διαµένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμµετοχή" του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικα' τελ'η. Εφ' όσον
τα παραπάνω ακυρωτικα' τελ΄η δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα
ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορα" του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικα" σε µονόκλινο.

Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR)
> Στο πλαίσιο, αφενός της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και ειδικότερα του

Κανονισµού της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR) KOI αφετέρου της συνεργασίας
μας με την εταιρεία "ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε" με σκοπό την υλοποίηση του εν λόγω ταξιδιού
| εκδρομής, δηλώνουμε ο΄τι έχουμε λάβει ρητές συγκαταθέσεις των γονέων όλων των μαθητών που θα συμμετάσχουν,
για την επεξεργασία και διαβίβαση απο" την τελευταία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων (ακόμη και
απαραίτητων ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (δεδοµένα ειδικού τύπου), όπως δεδομένα υγείας (όταν αυτα"
δηλωθούν), µε σκοπό την υλοποίηση των συμφωνημένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Σελίδα 3
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υ…… , , . , , ,, , ,
Κάθε φορά που μεταφέρουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ η΄ "Επαρκω΄ν Χωρών"
(ΜΜΜ…s: ec.euro a.eu info law law-to ic data- rotection data-transfers-outside-eu ade ua - rotection- ersonal-
data-non-eu-countries en), εξασφαλίζουµε παρόμοιο βαθμό προστασίας pa αυτό που μεταφέρονται εντός ΕΕ,
διασφαλι΄ζοντας ο΄τι υλοποιούνται τα κατάλληλα μετ'ρα προστασίας.

    

Τα σχετικα΄ pa τα παραπάνω προσωπικά δεδοµένα Θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον παραπάνω σκοπό
και μόνο και όχι για εμπορικούς η΄ άλλους σκοπούς.
Αψναπόσπαστοε΄ο τ συ΄ασ αυτ΄ ; ει΄ναι οι «I'ENIKOI OPOI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ» Βάσει του Προεδρικού Διατάγµατος 712018, κατ' εφαρμογη" της Οδηγίας ΕΕ
2015| 2302, όπως αναγράφονται στα ταξιδιωτικά έντυπα Manessis & στο site της εταιρείας (________1www.manessnstravel.r‘)

η'/και στην έντυπη προσφορά που σας κατατέθηκε κατα΄ τον διαγωνισμό, 6 σελίδων.

Διάβασα προσεκτικά όλους τους όρους συµµετοχής (σύνολο 12 άρθρα) και τους οποίους αποδέχοµαι
προσωπικά και για λογαριασµο΄ όλων των ταξιδιωτών που αναφέρονται στην κράτησή ή στη σύµβαση και
είµαι εξουσιοδοτηµε'νος| η για την εγγραφη" τους στο παρόν ταξίδι.

Αφου" υπήρξε πλήρης συµφωνία µε τα παραπα'νω o κάθε συμβαλλόµενος έλαβε αντίγραφο του παρόντος.

Το παρόν ΙΔΙΩ'ΠΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ αποτελείται απο΄ 04 σελίδες.
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