
Regulamin STUDNIÓWKI 2020
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie

1. Studniówka  jest  tradycyjną  zabawą  szkolną  organizowaną  przez  rodziców  klas  III  
we współpracy ze szkołą.

2. Komitet  Organizacyjny  stanowią  wybrani  przedstawiciele  rodziców  uczniów  klas  III
w ilości 2 osoby z każdej klasy

3. Zabawa  studniówkowa  odbędzie  się  w  Gościniec  „Liliowy  Staw”  Małachowo  60
w dniu 24.01.2020 r.(piątek).

4. Studniówka rozpoczyna  się  o  godz.18:00,  a  kończy o godz.3:00 rano bez możliwości
przedłużania.

5. Uczestnikami studniówki mogą być:
 uczniowie i osoby im towarzyszące,
 wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
 rodzice – organizatorzy imprezy.

6. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie
 przekazane przez Komitet Organizacyjny.

7. Uczniowie i  osoby im towarzyszące zobowiązane są do  przestrzegania  następujących
zasad:

 uczestników studniówki obowiązuje strój wieczorowy,
 zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu stosowania używek,
 osoby będące  pod  wpływem alkoholu  lub  innych  używek  nie  mają  prawa

uczestnictwa w imprezie.
8. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące, zobowiązani są podać najpóźniej na tydzień

przed  studniówką,  wychowawcom  dane  osobowe  z  dokumentów  tożsamości
zaproszonych partnerów. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest dostarczenie
organizatorem stosownych zgód rodziców lub opiekunów prawnych.
Osoby  te  zobowiązane  są  do  posiadania  dowodu  tożsamości  na  studniówce.  Dane,
zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych będą chronione i służą wyłącznie dla celów
organizacyjnych.
Wychowawcy  klas  przekazują  listy  osób  towarzyszących  rodzicom  z  Komitetu
Organizacyjnego.

9. Uczestnicy studniówki (uczniowie i osoby towarzyszące) zobowiązani są do zapoznania
się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

10. Rodzice  dyżurujący podczas  studniówki oraz pracownicy szkoły powinni  kontrolować
przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy.

11. W  przypadku  łamania  regulaminu,  przez  ucznia  lub  osobę  przez  niego  zaproszoną,
zabawę opuszczają oboje. 
O tym fakcie Komitet Organizacyjny informuje rodziców ucznia. Ponadto może zostać
wezwana Policja.

12. Organizatorzy studniówki odpowiadają za przygotowanie sali balowej, wybór menu, 
     zespołu muzycznego lub DJ-a oraz zaproszeń dla uczniów i kadry pedagogicznej.
13. Za zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie zapisów regulaminu odpowiedzialni są
     organizatorzy studniówki.         


