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ηοιτεία Δκπαιδεσηικής Μονάδας  

 

Εκπαιδεςηική Μονάδα: 

________________________________________ 

Δήμορ: 

_____________________________                                

ηοισεία Διεςθςνηή 

Όνομα: 

________________________________________  

Επώνςμο: 

_______________________________________           

Παηπώνςμο: 

___________________________________                    

Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: 

___________________________                                     

ηοισεία Επιζκεπηών 

Σάξη:____________________________________ 

Απιθμόρ 

μαθηηών:_______________________________          

Επιθςμηηή ημεπομηνία επίζκετηρ: 

_________________                                                           

 

 

 

 

 

Παπακαλώ πολύ όπυρ δεσηείηε ηο αίηημα μαρ 

για ενημεπυηική επίζκετη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ 

ηος Πάπκος Κςκλοθοπιακήρ Αγυγήρ ηος 

Δήμος Παηπέυν. 

Η παπούζα επέσει θέζη ςπεύθςνηρ δήλυζηρ 

αποδοσήρ όλυν ηυν παπακάηυ όπυν πος 

διέποςν ηην ομαλή ππαγμαηοποίηζη ηηρ 

επίζκετηρ ζηο Π.Κ.Α 

 

 

Όροι ζσμμεηοτής ζηην ενημερφηική επίζκευη: 

• Σην ημέπα ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ ενημεπυηικήρ επίζκετηρ ζηο Π.Κ.Α. ο 

επικεθαλήρ ζςνοδόρ παπαδίδει ζηον ςπάλληλο ηος Δήμος ςπογεγπαμμένη 

καηάζηαζη με ηο ονομαηεπώνςμο ηυν επιζκεπηών μαθηηών πος επιζκέπηονηαι ηο 

σώπο καθώρ και ηα ζηοισεία και ηα ηηλέθυνα επικοινυνίαρ ηυν ζςνοδών. 

•Ο ςπάλληλορ ηος Δήμος έσει ηην εςθύνη για ηην παπάδοζη ζηοςρ επιζκέπηερ 

μαθηηέρ ηος αηομικού εξοπλιζμού (ποδήλαηο ή αςηοκίνηηο και πποζηαηεςηικόρ 

εξοπλιζμόρ) και ηοςρ ενημεπώνει-ξεναγεί ζσεηικά με ηιρ ςποδομέρ ηος πάπκος. 

•Οι ζςνοδοί έσοςν ηην εςθύνη ηηρ θπονηίδαρ, επίβλετηρ και ελέγσος ηυν 

επιζκεπηών μαθηηών καηά ηηρ διάπκεια ηηρ ενημέπυζηρ-ξενάγηζηρ. 

•Οι ζςνοδοί έσοςν ηην εςθύνη ώζηε οι επιζκέπηερ μαθηηέρ να κάνοςν σπήζη 

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ηος αηομικού πποζηαηεςηικού εξοπλιζμού πος ηοςρ έσει ππομηθεύει 

ο ςπάλληλορ ηος Δήμος 

•Ο ςπάλληλορ ηος Δήμος δύναηαι να ςποδείξει ζηοςρ ζςνοδούρ, ηοςρ επιζκέπηερ 

μαθηηέρ πος ΔΕΝ κάνοςν σπήζη ηυν πποζηαηεςηικών μέζυν. Οι ζςνοδοί έσοςν ηην 

εςθύνη να ζςμμοπθώζοςν ηον μαθηηή ή να ηον εξαιπέζοςν από ηην ενημέπυζη. 

•Ο Δήμορ δύναηαι να ακςπώζει ζςνολικά ηην επίζκετη εάν ο ςπάλληλορ- 

εκπαιδεςηήρ ηος, κπίνει όηι οι ςποδείξειρ ηυν ζςνοδών ππορ ηοςρ μαθηηέρ, δεν 



 

 

έσοςν εθαπμοζηεί ή για οποιονδήποηε άλλο λόγο κπίνει όηι ςπάπσει κίνδςνορ καηά 

ηην διάπκεια ηηρ επίζκετηρ. 

•Ο πποηεινόμενορ απιθμόρ ηυν μαθηηών πος δύναηαι να ζςμμεηάζσοςν ζηην 

ενημεπυηική επίζκετη(για ηη καλύηεπη διεξαγυγή ηηρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ) 

είναι πεπίπος 25. 

•Οι ζςνοδοί έσοςν ηην εςθύνη ώζηε ΜΟΝΟ οι επιζκέπηερ μαθηηέρ πος κάνοςν 

σπήζη ηος αηομικού πποζηαηεςηικού εξοπλιζμού και έσοςν παπαλάβει ποδήλαηο ή 

αςηοκίνηηο βπίζκονηαι ζηο κύπιο σώπο ηος Π.Κ.Α. ε διαθοπεηική πεπίπηυζη ο 

Δήμορ δύναηαι να ακςπώζει ζςνολικά ηην επίζκετη 

•Οι ζςνοδοί έσοςν ηην εςθύνη ώζηε μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ επίζκετηρ να 

επιζηπαθεί ζηον ςπάλληλο ηος Δήμος ο εξοπλιζμόρ πος παπελήθθη και να 

παπαδοθεί ο σώπορ όπυρ ηοςρ δόθηκε καηά ηην άθιξη ηοςρ. 

• Μη αποδοσή ή μη εκπλήπυζη οποιοςδήποηε από ηοςρ παπαπάνυ όποςρ αποηελεί 

λόγο ακύπυζηρ ηηρ επίζκετηρ. 

 

 

Ημ/νία_____________ 
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