
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU SZKOŁY

           REGULAMIN STUDNIÓWKI 2016

w I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

 

1. Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas 
maturalnych.

2. Termin studniówki: 5 lutego 2016 r.

3. Miejsce studniówki: Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43, 42–200 Częstochowa

4. Czas rozpoczęcia: 20.00  (przybycie uczestników odpowiednio wcześniej)

5. Czas zakończenia: godzina 4.00, 6 lutego 2016 r.

6. Organizatorami studniówki są rodzice uczniów klas III, których reprezentuje   Komitet    Organizacyjny,    
utrzymujący    stały    kontakt  z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

7. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż 
miejska) o miejscu i terminie studniówki.

8. Zadaniem  Komitetu  Organizacyjnego  jest  przygotowanie  studniówki i czuwanie nad jej prawidłowym
przebiegiem.

9. Wychowawcy uczniów klas III lub osoby wskazane przez wychowawców są zobowiązani do udziału w 
studniówce, aż do czasu jej zakończenia.

10. Uczestnicy studniówki zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w 
miejscach publicznych.

11. Wszyscy uczestnicy studniówki zobowiązani są podporządkować się zaleceniom dyrektora szkoły, 
wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego.

12. Strój uczestnika studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.

13. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące.

14. W przypadku zaistnienia podczas studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność w tym 
zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na czternaście dni przed 
studniówką, do podania organizatorom danych osób towarzyszących zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

16. Podczas trwania studniówki obowiązuje: 

a. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu. Osoby 
nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren  obiektu.

b. całkowity zakaz palenia papierosów

c. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych.



17. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, zobowiązani są do 
opuszczenia lokalu w trybie natychmiastowym, odebrani przez rodzica i na jego koszt.

18. W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku (wyjście  z  budynku   
traktowane   będzie,   jako   zakończenie   udziału w imprezie i skutkować będzie wezwaniem rodziców 
do odebrania ucznia).

19. Po zakończeniu studniówki rodzice zobowiązani są do odebrania niepełnoletnich uczestników 
studniówki osobiście lub młodzież wraca samodzielnie (wymagana pisemna zgoda rodziców).

20. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły.

  KOMITET   ORGANIZACYJNY                                                             DYREKTOR SZKOŁY

 

 



Załącznik 1

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem studniówki przez uczniów

l.p. Imię i nazwisko ucznia Własnoręczny podpis ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

UWAGA!

Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w studniówce



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
rodziców / prawnych opiekunów

uczniów I LO W CZĘSTOCHOWIE
biorących udział w studniówce

.........................................................................

Imię i nazwisko ucznia

Oświadczam, że:

1.   Zapoznałem się z regulaminem studniówki w I LO w Częstochowie

2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas studniówki,
zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.
nr telefonu szybkiego reagowania:

...............................................................

3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót po zakończeniu
studniówki.

* właściwe podkreślić

.....................................................

(podpis rodzica/opiekuna )



ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. W dniu 05 lutego 2016 r. będę brał(a) udział w studniówce, jako osoba towarzysząca

................................................................................................................... z klasy III

.....

(Nazwisko i imię ucznia)

Podaję swój numer PESEL ...................................... i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz na ich usunięcie w terminie 14 dni od 
zakończenia studniówki.

2. Zapoznałem się z regulaminem studniówki w I LO w Częstochowie .

...................................................................

..

(Czytelny podpis osoby towarzyszącej )


