ОСНОВНА ШКОЛА
,, Жикица Јовановић Шпанац“
БЕЛА ЦРКВА
Дел. бр.: 467/2017
Датум:27.09.2017. година

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА
Комисија за јавну набавку мале вредности, услуга-,,Екскурзија ученика VII-VIII разреда за школску 2017/2018. годину“
изабрала је понуду туристичке агенције ,,КОНДОР ТИС“ из Лознице за реализатора екскурзије у складу са критеријумом
најнижа понуђена цена.
Релација извођења екскурзије: Бела Црква-Завлака-Београд- Смедерево-Доњи Милановац-Лепенски вир-Кладово-ХЕ
Ђердап-Сребрно језеро-Пожаревац-Бела Црква
Период реализације екскурзије: 11.и 12.октобар 2017. године

Цена:6.660,00 динара +500,00 динара за дневнице наставника=7.160,00 динара
У цену екскурзије урачунато:
-Понуђач је дужан да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, тв/видео).
-1 полупансион у Кладову-хотел ,,Ђердап“3*, собе ½,1/3, услуживање доручак шведски сто, вечера-мени
-Пролазни ручак у ресторану Сидро на Сребрном језеру
-гратис места за наставнике и ученике
-Услуге лиценцираних водича-пратиоца и стручне водиче на локалитетима
-Услуге лекара пратиоца током путовања
-Осигурање ученика
.Трошкови организације
-Улазнице за тражене локалитете( Тврђава Смедерево 120,00 дин,Лепенски вир-250,00 дин ,музеј Милене Барили-150,00
дин, посета дискотеци 200,00 дин.)
Уплата се врши на 3 месечне рате и то:
Прва рата до 9. октобра 2017. године: 2.560,00 динара
Друга рата до 01.новембара 2017. године : 2.300,00 динара
Трећа рата до 5 . децембра 2017. године:2.300,00 динара
На екскурзију могу да иду сви заинтересовани ученици. Молимо Вас да размислите о понуди и изјасните се да ли се
слажете да ваше дете иде на екскурзију, што ћете потврдити својим потписом. Такође Вас молимо да скренете пажњу
свом детету на поштовање правила понашања на екскурзији које ће саопштити разредни старешина.
За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ( старатељ) достави здравствени лист ученика.
НАПОМЕНА: Уколико ваше дете има здравствених проблема ,или неку хроничну болест потребно је да нас благовремено
обавестите ради посебног лекарског прегледа и појачане пажње разредног старешине.

ДИРЕКТОР

Зоран Алексић

Сагласан сам да моје дете___________________________________________________ученик_______разреда иде на
екскурзију.
ПОТПИС РОДИТЕЉА
________________________________
Напомена родитеља
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

