ORGANIZACJA WYJAZDU DO NIEMIEC
W RAMACH WYMIANY MŁODZIEŻY PARTNERSKIEGO PROJEKTU SZKÓŁ „COMENIUS”
Cel wyjazdu:
Wizyta w Niemczech będzie miała na celu kontynuowanie prac projektowych w ramach Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS.
Tytuł projektu: „Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej”.
Miejsce wymiany uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana
StaatlichesGymnasiumTraben- Trarbach (Niemcy): Traben- Trarbach w Niemczech

Kamila

Norwida

w

Rzeszowie

i

Czas trwania wymiany: 6 dni.
Termin realizacji usługi: 24.05.2014- 29.05.2014
Liczba osób: 8 uczniów i 3 opiekunów
.
Ramowy program wizyty:
24.05.2014(sobota)-

19.00 -

25.05.2014 (niedziela)-

~13.00-

wyjazd do Traben-Trarbach
przyjazd do Traben-Trarbach, zakwaterowanie u rodzin goszczących

26.05.2014 (poniedziałek)9.00- wizyta w GymnasiumTraben- Trarbach, prace projektowe
16.00- zwiedzanie miasta
27.05.2014 (wtorek)9.00- wizyta w szkole, prace projektowe
16.00- zapoznanie z kulturą miasta i regionu
28.05.2014 (środa)9.00- ewaluacja spotkania, pożegnanie w szkole
16.00- wyjazd do Rzeszowa
29.05.2014 (czwartek)- przyjazd do Rzeszowa w godzinach dopołudniowych
Noclegi – Zamawiający w ramach własnych działań zapewnia noclegi dla :
- dwóch kierowców
- trzech opiekunów
- pilota
- wyżywienie ( dwa posiłki dziennie dla sześciu osób).
Wykonawca obejmuje zapewnienie dla wszystkich uczestników wyjazdu:
1.

Ubezpieczenie NNW i OC, w tym koszty leczenia w wysokości minimum 100 tyś zł/osobę, zaś następstwa od nieszczęśliwych
wypadków w wysokości minimum 50 tyś zł/osobę.

2. Wyżywienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia posiłków na trasie (śniadanie w Niemczech 25.05.2014, kolacja w Niemczech
28.05.2014 oraz śniadanie w Polsce 29.05.2014).
Śniadanie / Kolacja:
 Nabiał (150g/na osobę), wędlina (150g/osobę), pieczywo (ilość nielimitowana), dodatek warzywny (min. 2
rodzaje warzyw – 150g/na osobę), 1 potrawa ciepła: mięsna (200g/na osobę) lub bezmięsna (200g/na osobę)
(na zmianę).
 Napoje ciepłe (kawa, herbata) w liczbie nielimitowanej, napoje zimne (woda) w liczbie nielimitowanej. Dodatki
do napojów ciepłych: cytryna, śmietanka do kawy.
Wykonawca odpowiada za podanie poczęstunku zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.

3. Transport
Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdu będą odbywać się nowym środkiem transportu
z 2 kierowcami. Za nowy środek transportu zamawiający uznaje taki który ma nie więcej niż 6 lat.
Wyposażanie: 30 miejsc siedzących, klimatyzacja, rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników,
video.
Środek transportu wraz z kierowcą musi być dostępny przez wszystkie dni pobytu w Traben -Trarbach min. 10 godzin/dobę.
Wykonawca szacując koszt transportu powinien uwzględnić transport z Rzeszowa do Traben -Trarbach i z powrotem + 300 km
przejazdu w Traben- Trarbach + transport pomiędzy miejscem zakwaterowania i szkołą StaatlichesGymnasiumTrabenTrarbach.
W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy
środek transportu (autokar) o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizację przyjętego planu.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
- opiekę pilota w czasie trwania imprezy,
- realizację programu w zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu,
- zapewnienie posiłków dla uczestników na trasie,
- pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji,
- zapewnienie autokaru,
- ubezpieczenie KL, OC i NW uczestników.,
- opłaty za przejazdy autostradą, parkingi itp.

