ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Θερμή παράκληση να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και να τις
τηρήσετε όσο πιο πιστά μπορείτε για τη διευκόλυνση όλων μας.
 Τα σχολεία που συμμετέχουν στον Μαραθώνιο με περισσότερα από ένα
τμήματα και τάξεις θα πρέπει να συγκεντρώσουν σε ένα πακέτο τα
ερωτηματολόγια και να μας τα έχουν στείλει έως τις 10 Απριλίου
(καταληκτική ημερομηνία με σφραγίδα αποστολής η 10η Απριλίου).
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα θέλαμε να μην σταλούν πολλά διαφορετικά πακέτα (από
κάθε τμήμα ξεχωριστά), αλλά ένα πακέτο από κάθε σχολείο.
 Στο συνολικό πακέτο του σχολείου θα υπάρχουν υποφάκελοι με τα
ερωτηματολόγια κάθε τμήματος. Σε κάθε υποφάκελο να αναγράφεται η
τάξη και το τμήμα, καθώς και ο αριθμός των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων που εσωκλείονται.
 Η διεύθυνση αποστολής είναι: Για τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, κατάστημα
Γενικής Ταχυδρομικής, Β. Ταβάκη 1 και Σωτ. Πέτρουλα, 57001, Θέρμη
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 466998. Στο πακέτο να αναγράφεται: Για τον 2ο
Μαραθώνιο Ανάγνωσης «Ο συναρπαστικός κόσμος της εικονογραφήγησης».
Για περαιτέρω πληροφορίες ή απορίες, θα επικοινωνείτε με τις εκδόσεις
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ στο τηλ. 211 3003500 (και όχι με το κατάστημα της Γενικής
Ταχυδρομικής στη Θέρμη).
 Η επιστροφή των ερωτηματολογίων θα γίνει μέσω της εταιρείας Γενική
Ταχυδρομική.
 Τα έξοδα της αποστολής αναλαμβάνουν οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.
 Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το δίκτυο καταστημάτων της Γενικής
Ταχυδρομικής με όλα τα σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, ανά περιοχή
τα τηλέφωνά τους και τα e‐mail τους. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.taxydromiki.gr μπορείτε να βρείτε μέσω χάρτη σε ποιο κατάστημα
ανήκει η περιοχή σας αλλά και το πλησιέστερο κατάστημα στο σχολείο σας,
εισάγοντας τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή).
 Επικοινωνήστε με το κοντινότερο κατάστημα της περιοχής σας για να
παραλάβει από το σχολείο σας το πακέτο που θα έχετε ετοιμάσει (να
τονίσετε ότι η χρέωση είναι του παραλήπτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα καταβάλετε
κάποιο χρηματικό ποσό για την αποστολή, ακόμα και αν κάτι τέτοιο σας
ζητηθεί από το κατάστημα που θα σας εξυπηρετήσει. Σε αυτή την
περίπτωση να μας ενημερώσετε αμέσως.
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