
' |" *

/

αν

 

Γ΄-.-ΜΑΝΕΣΣΗΣ:-TAEIAIQTIKOI ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε.
… Φιλελλήνων 4 105 57 Αθήνα T. +30 210 3290100 F‘ +30 210 3224828
υ . Γραφείο Κηφισιάς: Λεωφ Κηφισίας 263, 145 63 T +30 210 8010150 F ‘30 210 8010130

ι Μ…ω,8 ΓραφεΙο Αγίας Παρασκευής: Avlou Ιωάννου 39, 153 42 Τ' +30 210 6008802 F ‘30 210 6005305
ΐ-ταξίδιάνεσης Γραφείο Γλυφάδας: Λαοδίκης 33-35 & B Γεωργίου 12416674 Τ… +30 210 89 45775 F- +30 210 89 81677

email‘ info@manessislravel gr - www manesslstravel gr

1319le o ΣγΜΦΩΝι-ιτικο

Σήμερα την στην Αθήνα οι πορσκστ'ω συµβαλλόµενα:
α) Εκπροσ'ωπος του Ταξιδιωτικά Οργανισµού Μάνεσσης Α.Τ.Ξ.Ε. µε διακριτικό τπ'λο « Manessis Travel »
Με?I % Α1 με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4 και αριθμό ΜΗ.Τ.Ε.
0206Ε60000440600, όπως νόμιµο εκπροσωπείται στο παρόν, και αφ' ετέρου

   

    

 

 

β) Οι εκπρόσωποι του 2°V rYMNAZIOY I‘EPAKA.
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Συµφώνησαν και συναποδε΄χθηκαν τα κάτωθι:

ο πρώτος των συµβαλλοµεν΄ων αναλαµβάνει τη διοργάνωση και εκτελ'εση του προγράµµατος
της εκδροµής του Σχολείου µε τους κάτωθι όρους:

A) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:µΔ…-…--ΚΡΌΡ Δ …

Β) ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ: 4-9 ΜΑΘΗΤΕΣ: 48 ΣΥΝΟΔΟΙ: .) O .
r) XPONIKH ΔΙΑΡΚΕΙΑ EKA-POMHZ: Απο: _L0/ ……|&ΕΩΣ: &| 401 |%0 ,

Δ) ΣγΜφΩΝΗοΕΙΣΑ TIMH KAT' ATOMO .- ΕΥΡΩ #&Ξ # &

οΛοΓΡΑΦΩΣ:

Περιλαµβάνονται:

| Το σχολείο καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδροµής του θα ε΄χει στην αποκλειστική διάθεση του 02 πολυτελή
τουριστικά λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας µε τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας, δελτία καταλληλότητας,
έμπειρους ευγενικούς οδηγούς και όλα τα απαραίτητα απο΄ το νόµο έγγραφα πούλµαν τελευταίας πενταετίας,
ελεύθερα απο΄ πλευράς ωραρίου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης η΄ τροποποίησης του
οποιοδήποτε προγράμματος που συμφωνηθεί με τους συνοδούς καθηγητές (εκδρομές, επισκέψεις στην πόλη,
βραδινές µετακινήσεις)

| Ακτοπλοϊκά εισιτήριο για τη διαδρομη΄ Ηγουµενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα (περιλαµβάνονται τα εισιτήρια των
τουριστικών λεωφορείων για τις δύο διαδρομές).

| Τρείς διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DIVANI CORFU PALACE , σε τρι'κλινα-τετρα΄κλινα δωμάτια για τους
μαθητές και μονο΄κλινα - δίκλινα δωµάτια για τους συνοδούς καθηγητές.

| Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (εστιατόριο, μπαρ, πισίνα κλπ.) ει΄ναι στη διάθεσή σας, καθώς
επίσης το προτεινόμενο ξενοδοχείο πληροί τις απαραίτητες πρου"ποθε΄σεις για τη σωστή διαμονή σας
(θέρμανση, ζεστό νερό κλπ.).

| Πρωινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε πλούσιο µπουφέ (Σύνολο 03).

| Δειπ΄να καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε πλούσιο µπουφέ (Σύνολο 03).

| Δυνατότητα ειδικής διατροφής σε µαθητές για λόγους υγείας.
Σελίδα 1
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V Παρουσία προσωπικού ασφαλείας για τις βραδινές ώρες.

V Έµπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου µας καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδροµής.

V Ξενάγηση σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους από επίσημους διπλωµατούχους ξεναγούς του ΕΟΤ.

V 03 αεροπορικά εισιτήρια από Κέρκυρα για Αθήνα στην διάθεση του σχολείου για τυχόν έκτακτη επιστροφή
μαθητή κατά την διάρκεια της εκδρομής.

V Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator µε την Generall Hellas. Επισυνάπτεται η λεπτοµερής και αναλυτική
περιγραφή των καλύψεων και παροχών.

V Ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχήµατος και ασθένειας με την Generall Hellas. Επισυνάπτεται η λεπτομερής και
αναλυτική περιγραφή των καλυ΄ψεων και παροχών.

V O οικονομικός διακανονισµός θα οριστεί από το σχολείο.

V ΦΠΑ.

| Δωρεάν συµµετοχή των συνοδών καθηγητών σε µονο'κλινα και δίκλινα δωμάτια.

| Ιατρός στην διάθεση των εκδρομέων σε περίπτωση ανάγκης.

| Προσφορά" για την λαχειοφο'ρο αγορα" του σχολειου΄ ώστε με την πώληση λαχνω΄ν να µειωθεί το κοστ΄ος
συμμετοχής των µαθητών στην εκδρομή τα κάτωθι:

'Ενα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα με πρωινό, σε ξενοδοχείο 3* η' 4* στην Ελλάδα για τη λαχειοφο'ρο αγορα" του
Γυμνασίου, ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτοµα με πρωινό, σε ξενοδοχείο 3* η' 4* στην Ελλάδα για τη λαχειοφο'ρο
αγορα΄ του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

| Οικονομικές µαθητικές συμµετοχές µε 50% έκπτωση, σύμφωνα µε τις ανάγκες του σχολείου.

Σημαντική Ενηµέρωση:ωφ0αΘε'λα εναεν ε ω'σου ε ο΄τι στι ανωτε΄ ωανα α ' ενε τι ε' δεν
ψιλαάνπωο νέα 60 διαον' ; ci tax nou επι" λει το κ΄το του α'θου 53 Ν. 43892016
ωποσώ300Ευ ω΄ανα΄ ε 'σια 'a εκάστου δω ατι'ου πουε΄ ειε α οσθει'απο΄τ ν1 Ιανουα ι'ου
_—§_x____2018σε όλα τα ενοδοει'α πανελλαδικά.

  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Οι δεύτεροι συμβαλλόμενα αναλαµβάνουν την ευθύνη της συγκεντ΄ρωσης και καταβολής της συνολικής
αξίας της εκδρομής στην εταιρεία Manessis Travel A.T.-_'.E. ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΑΘΗΤΕΣ:&Χ #&# ΠΟΣΟ: #&&Ξ # ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: . .|. .|.2ρ. . . ΠΟΣΟ: # . . . . # ΕΥΡΩ
A’ AozH: HMEPOMHNIA: .Ώ &. .|. Ω!. .|.?! 0. . . ποΣο-. # . .60..".Ό..-...... # εγω
ΕΞΟΦΛΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ......| ...... | ...... ΠΟΣΟ: # . . . . . ." ........ # ΕΥΡΩ
Εάν οι δεύτεροι των συμβαλλομένων για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσουν τη μη πραγµατοποίηση της εκδρομής , µετά
την υπογραφη΄ του παρόντος , η προκαταβολή εκπι'πτει υπέρ του τουριστικού γραφείου MANESSIS TRAVEL.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ALPHA BANK:
ALPHA BANK: IBAN: GR6401401200120002002011854 — ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
KaTa' την καταβολή των χρημάτων υποχρεωπκα΄ πρέπει στην απολογία ο καταΘετ'ης να αναγράφει το σχολείο και την
τάξη η' τον προορισµο΄ της εκδρομής, και αν κάποιος προτίθεται να καταθέσει μεμονωμένα τότε χρειάζεται το
ονοματεπώνυμο ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ - ΠΕΛΑΤΗ (και όχι του κηδεμόνα) και το σχολείο.
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OI δεύτεροι των συμβαλλομένων υποχρεούται να δηλώσουν µέχρι Δ|…Ζ-|ΟΆ , α) τον ακριβή
αριθμό συµμετεχόντων μαθητών και συνοδών καθηγητών µε εγγ΄ραφη ονοµασπκη' κατάσταση - ονοµατεπώνυμο
αν πρόκειται για μετακίνηση εντός Ελλάδας η' ονοματεπώνυµο µε λατινικούς χαρακτήρες αν πρόκειται για
µετακίνηση στο εξωτερικό (µετά απο΄ έλεγχο των ταυτοτήτων/διαβατηρίων των παιδιών και των
καθηγητών). β) το ημερήσιο πρόγρα4ιμ α το οποι΄α θα ακολουθήσει το σχολείο βα'ση του πρακπκου' του.

Η τιμή συμμετοχής κατ' άτοµα των #ψ2 S # ευρώ ανταποκρίνεται σε αριθμό εκδροµέων από έξο-Q
έως -Δ-0 . Διαφοροποίηση των παραπάνω ορίων επιφέρει ανάλογη διαφοροποίηση της τιµής συμμετοχής η
οποι΄α θα καθορίζεται εκ νέου και από τις δύο πλευρές.

Στην περίπτωση αεροπορικών µετακινήσεων και ειδικά µετακινήσεων στο εξωτερικό χρειάζεται απαραιτήτως
ταυτότητα ΝΕΟΥ τύπου ή διαβατήριο σε ισχύ. Σε ορισµένες χώρες του εξωτερικού θα πρέπει να έχει ισχύει
τουλάχιστον 6 µήνες απο΄ την ημερομηνία επιστροφής του ταξιδιού.

Η πμη΄ συμµετοχής έχει καθοριστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές στα µέσα μεταφοράς (πλοία,
αεροπλάνα). Οποιαδήποτε επίσημη αύξηση επιβαρύνει τους εκδρομείς και την αναφερόµενη επί του
παρόντος πμη΄ συµµετοχής.

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

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

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

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

*Για τις tailor made οργανωµένες εκδρομές (πχ μαθητικές εκδροµες΄), τα ακυρωτικά αυτά (€ 50 & € 150 αντίστοιχα)
ισχύουν μεχ΄ρι τη μείωση του 5% των ατόμων, διαφορετικά είτε αναπροσαρμόζεται η τιµή των υπολοίπων - είτε
παρακρατείται 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 (non show - μη εµφάνιση): 100% της συνολικής
αξίας του ταξιδιού.
- Για τις κρουαζιέρες μπορει" να ισχύουν διαφορεπκοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα µε τους όρους των συμβάσεων
της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή - κρουαζιέρα.
- Για τα ατοµικά / μεμονωμένα ταξίδια μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων 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 ανωτέρω όροι
ακυρωτικω΄ν εκτός των περιπτώσεων αεροπορικών ταξιδιών εσωτερικού η΄ εξωτερικού η΄ μετακινήσεων με τρεν'ο,
όπου τότε διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναυ΄λου/σύμβασης των αεροπορικών εταιριών που
εχ'ει υπογράψει η ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΑΕΕ για λογαριασμό του πελάτη (σχολείο), καθώς επίσης ενδέχεται να επηρεάζεται
και η πολιτική στα θέματα ακυρώσεων απο΄ τα εκάστοτε ξενοδοχεία εσωτερικού η' εξωτερικού λόγω των
προνομιακότερων τιμών.

- Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναυ΄λων, τα ακυρωτικα' φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται απο΄
την αεροπορική η΄ ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμµα της εκδροµής η' την προσφορά.
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. παρακρατη'σεων υψηλότερα, όπως
αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα απο΄ το χρόνο της εγγραφής η' απο΄ το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα
ποσά απο΄ τους ταξιδιώτες η΄ όχι. Στην περίπτωση που ε΄να απο΄ τα δύο άτοµα που έχουν επιλέξει να διαμει'νουν η΄
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διαμεν΄ουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχη" του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ' όσον
τα παραπάνω ακυρωπκά τελ'η δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που Θα
ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς Θα διαμείνει αναγκαστικό σε μονόκλινο.

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

Κανονισµού της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR) και αφετέρου της συνεργασίας
μας µε την εταιρει'α "ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε" με σκοπό την υλοποίηση του εν λόγω ταξιδιού
/ εκδρομής, δηλώνουµε ότι έχουμε λάβει ρητές συγκαταΘέσεις των γονέων όλων των µαθητών που θα συμμετάσχουν,
για την επεξεργασία και διαβίβαση από την τελευταία των απαραίτητων προσωπικών δεδοµένων (ακόµη και
απαραίτητων ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (δεδοµένα ειδικού τύπου), όπως δεδομένα υγείας (όταν αυτό
δηλωθούν), με σκοπό την υλοποίηση των συμφωνημένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

κάθε φορα" που μεταφέρουµε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ ή "Επαρκω΄ν Χωρών
(ε……s: ec.euro a.eu info law law-to ic data- rotection data-transfers-outside-eu e u — r i n- r n -
data-non—eu-countries en), εξασφαλίζουμε παρόμοιο βαθµό προστασίας με αυτό που μεταφέρονται εντός ΕΕ,
διασφαλίζοντας ο΄τι υλοποιούνται τα κατάλληλα μετ΄ρα προστασίας.

Τα σχετικό με τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα Θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον παραπάνω
σκοπό και μόνο και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Αψναπόσπαστοε΄ο τ σύασ αυτ' ς είναι οι «I‘ENIKOI OPOI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ» Βάσει του Προεδρικού Διατάγµατος 7|2018, κατ' εφαρµογή της οδηγίας ΕΕ
2015/2302, όπως αναγράφονται στα ταξιδιωτικά εντ'υπα Manessis & στο site της εταιρείας (w_________q_ww.maness:stravel.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
προσωπικό και για λογαριασµο" όλων των ταξιδιωτών που αναφέρονται στην κράτηση" ή στη σύµβαση και
είµαι εξουσιοδοτημε΄νος|η για την εγγραφή τους στο παρόν ταξίδι.
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Αφού υπήρξε πλήρης συμφωνία µε τα παραπάνω o κάθε συµβαλλόμενος ελ΄αβε αντίγραφο του παρόντος.
To napo'v IAIQTIKO ZYMoQNHTIKO αποτελείται απο΄ 04 σελίδες.
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