
REGULAMIN STUDNIÓWKI  2020 

I  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Pile 

                            ZASADY OGÓLNE  

1. Organizatorami Studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych, których reprezentuje 

Komitet Organizacyjny i działa w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.  

2. W organizacji Studniówki uczestniczą przedstawiciele uczniów - uczestników Studniówki. 

3. Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie nad jej 

prawidłowym przebiegiem. 

4. Wychowawcy i nauczyciele mogą pełnić funkcję doradczą w trakcie organizacji imprezy i 

wspierać Komitet Organizacyjny w jego działaniach. 

5. Dyrektor Szkoły na podstawie informacji od Komitetu Organizacyjnego zobowiązany jest do 

poinformowania odpowiednich służb (policji, straży miejskiej) o miejscu i terminie Studniówki. 

6. Zabawa studniówkowa odbywa się 14. 02.2020 w Hotelu „Gromada” w godzinach 19.00 – 4.00 

bez możliwości przedłużenia,  

    

                                ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikami Studniówki mogą być: 

 

a. uczniowie i osoby im towarzyszące, 

b. wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

c. rodzice –  organizatorzy  imprezy. 

2. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie 

przekazane przez Komitet Organizacyjny. 

3.    Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 

zachowania w miejscach publicznych. 

4. Uczniowie  i  osoby im  towarzyszące  zobowiązane są do przestrzegania następujących 

zasad: 

a. uczestników Studniówki obowiązuje strój podkreślający rangę uroczystości, 

b. uczestników Studniówki obowiązuje: 

c. - całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu – zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z 

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147, poz.1231), 

- całkowity zakaz używania i wnoszenia środków odurzających (narkotyki, tzw. 

Dopalacze, itp.) – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii ( Dz. U. 1997 Nr 75, poz.468), 

-  zakaz palenia papierosów, w tym elektronicznych, poza miejscami specjalnie w tym 

celu wyznaczonymi – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010 r. ( Dz. U. 2010 Nr 

75, poz.529) ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), 



d. zabrania sie wnoszenia materiałów pirotechnicznych, ostrych i innych niebezpiecznych   

przedmiotów, 

e. osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych używek nie mają prawa uczestnictwa 

w imprezie, 

f. w trakcie trwania Studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Hotelu 

„Gromada”. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości bez 

możliwości powrotu na nią, 

g. w przypadku osób towarzyszących, które nie ukończyły 18 lat, rodzic lub opiekun 

prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika, dopuszcza się 

samodzielny powrót w przypadku wcześniejszego przekazania pisemnej zgody 

opiekuna prawnego., 

h. za osoby zaproszone, niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi zapraszający maturzysta, 

i.  wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do 

podporządkowania się zaleceniom Komitetu Organizacyjnego, Dyrektora Szkoły, 

wychowawców, 

. 

5. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące, są zobowiązani podać wychowawcom 

najpóźniej na tydzień przed studniówką, dane osobowe  zaproszonych partnerów. 

 

a. Osoby zaproszone zobowiązane są do posiadania dowodu tożsamości (dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy) na Studniówce.  

b. Dane, zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych, będą chronione i służą 

wyłącznie dla celów organizacyjnych. 

c. Wychowawcy klas przekazują listy uczestników (z załączonymi numerami 

telefonów do rodziców) i osób towarzyszących  - rodzicom z Komitetu 

Organizacyjnego. 

 

6. Uczestnicy Studniówki (uczniowie i osoby towarzyszące) zobowiązani są do zapoznania się z 

regulaminem i potwierdzają  własnoręcznym podpisem, najpóźniej na tydzień przed 

Studniówką, przyjęcie go do wiadomości. 

7. W przypadku łamania regulaminu przez ucznia lub osobę przez niego zaproszoną, zabawę 

opuszczają oboje. O tym fakcie Komitet Organizacyjny informuje rodziców ucznia. 

8. Ponadto, w szczególnych przypadkach, może zostać wezwana policja, lub straż miejska.  

9. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność 

w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

ZASADY OBOWIAZUJĄCE RODZICÓW UCZESTNIKÓW  

STUDNIÓWKI 

 

1. Rodzice uczestników są zobowiązani do zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domu.  

2. Rodzice są zobowiązani do podania organizatorom numerów telefonów, umożliwiających 

natychmiastowy kontakt w czasie Studniówki i być dyspozycyjni. 

3. Rodzice uczniów poszczególnych klas – uczestnicy Studniówki – wspierają Komitet  

Organizacyjny w jego działaniach podczas przebiegu Studniówki. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone 

przez ucznia lub przez osobę towarzyszącą uczniowi, ponadto mogą ponosić koszty 

interwencji służb porządkowych. 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów, Rodziców/opiekunów 

prawnych z regulaminem, a uczniowie/Rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają 

zapoznanie się podpisem na załącznikach: 

 Załącznik nr 1 – rodzice uczestników 

 Załącznik nr 2 – uczniowie, uczestnicy 

 Załącznik nr 3 – osoby towarzyszące 

 Załącznik nr 4 – rodzice osób towarzyszących niepełnoletnich 

 

Podpisane załączniki należy dostarczyć najpóźniej do 07.02.2020. Brak podpisu będzie 

traktowany jako rezygnacja z udziału w imprezie – bez zwrotu opłaty. 

2. Ostateczny termin wpłat na Studniówkę upływa 26 stycznia 2020 roku (na numer konta 

znany wszystkim uczestnikom). 

3. Jeśli po tym terminie uczestnik nie wpłaci koniecznej kwoty za siebie i osobę towarzyszącą 

lub tylko za siebie  -  nie bierze udziału w Studniówce. 

4. Jeśli uczestnik nie weźmie udziału w Studniówce, a uiścił opłatę – nie podlega ona 

zwrotowi. 

5.  Faktura  po ostatecznym podsumowaniu kosztów Studniówki zostanie przedstawiona 

Komitetowi Organizacyjnemu ze szczegółowym rozliczeniem wydatków. 
 

 

 

 

  

 


