REGULAMIN STUDNIÓWKI 2017
w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku
1. Termin studniówki: 14 stycznia 2017 roku
2. Miejsce studniówki: Dom Przyjęć „Markowy” Pszczyna-Poręba, ul. Wodzisławska 23 b
3. Czas rozpoczęcia: 18.00 (przybycie uczestników odpowiednio wcześniej)
4. Czas zakończenia: godzina 4.00, 15 stycznia 2017 r.

Zasady ogólne
1. Regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły i obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki.
3. Uczniowie i rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu (załącznik
1, załącznik 2).
Zasady szczegółowe
1. Studniówka jest uroczystością szkolną.
2. Uczestnikami studniówki mogą być:
a. uczniowie klas maturalnych i osoby im towarzyszące,
b. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące,
c. rodzice i opiekunowie,
d. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf
itp.)
3. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
4. Uczestnicy studniówki zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania
w miejscach publicznych.
5. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone podporządkowują się
zaleceniom Dyrektora szkoły, wychowawcy oraz nauczycielom.
6. W czasie studniówki obowiązuje:
a. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz tzw "dopalaczy" ,
b. zakaz palenia papierosów,
c. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów,
d. zakaz opuszczania budynku, w którym odbywa się studniówka.
7. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę.
8. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić
lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica. Ponadto
mogą być pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również koszty
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interwencji porządkowej i medycznej.
9. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
a. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są do podania wychowawcom danych osób
towarzyszących (imię i nazwisko, adres, PESEL, ). (załącznik 3). W przypadku partnerów
niepełnoletnich również pisemną zgodę rodziców na udział w studniówce (załącznik 4)
Dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu
udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.
b. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich
zachowanie.
c. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez
siebie lub osoby przez nie zaproszone.
10. Zasady dotyczące rodziców:
a.Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery
telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki.
b. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu.
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Załącznik 1
POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU STUDNIÓWKI PRZEZ UCZNIÓW
Klasa ...............
Lp.

Nazwisko i imie ucznia

Podpis

UWAGA:
Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją udziału w studniówce.
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Załącznik 2
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW,
BIORACYCH UDZIAŁ W STUDNIÓWCE

.........................................................................
imię i nazwisko ucznia

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em* się z regulaminem studniówki i go akceptuję.
2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki, zobowiązuję się do
niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.
nr telefonu szybkiego reagowania ……………………………………
3. W razie niewłaściwego zachowania osoby towarzyszącej mojemu dziecku, zobowiązuję się do
niezwłocznej interwencji i zabrania osoby towarzyszącej z imprezy.
.................................................

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

miejscowość i data

czytelny podpis rodzica/opiekuna

*niepotrzebne skreślić
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Załacznik 3
WYKAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH UCZNIOM KLAS CZWARTYCH
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię osoby
towarzyszącej

Adres zamieszkania osoby towarzyszącej
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PESEL osoby
towarzyszącej

Załącznik 4
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ, BIORACEJ
UDZIAŁ W STUDNIÓWCE

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* ..................................................
imię i nazwisko

w studniówce organizowanej przez ZSB w Rybniku.
Adres zamieszkania dziecka: .............................................................................................................
Pesel: .................................................................
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego (dostępny podczas studniówki)......................................

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

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

miejscowość i data

czytelny podpis rodzica/opiekuna

*niepotrzebne skreślić
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