Regulamin studniówki 2020
VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną
przez rodziców uczniów klas maturalnych.
1. Termin i miejsce studniówki: 31 stycznia 2020 r. w miejscu: Hala Polonia, ul. Dekabrystów
43, 42-200 Częstochowa
2. Czas rozpoczęcia: 20:00 (przybycie uczestników odpowiednio wcześniej)
3. Czas zakończenia: 5:00 (1 lutego 2020 r.)
4. Organizatorami studniówki są rodzice uczniów klas trzecich, których reprezentuje Komitet
Studniówkowy, utrzymujący stały kontakt z dyrektorem szkoły i z wychowawcami klas.
5. Komitet Studniówkowy zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż
miejska) o terminie i miejscu studniówki.
6. Zadaniem Komitetu Studniówkowego jest przygotowanie studniówki i czuwanie nad jej
prawidłowym przebiegiem.
7. Wychowawcy klas trzecich zobowiązani są do udziału w studniówce aż do czasu jej
zakończenia.
8. Uczestnicy studniówki zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania
w miejscach publicznych.
9. Wszyscy uczestnicy studniówki zobowiązani są podporządkować się zaleceniom Dyrektora
Szkoły, Komitetu Studniówkowego i Wychowawców.
10. Strój uczestnika studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.
11. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby
towarzyszące.
12. W przypadku zaistnienia podczas studniówki szkody na osobie lub mieniu, odpowiedzialność
w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 21 dni przed studniówką,
do podania organizatorom danych osób towarzyszących zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do regulaminu.
14. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
a) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy,
b) OSOBY NIETRZEŹWE NIE BĘDĄ WPUSZCZANE DO OBIEKTU.
c) zakaz palenia papierosów poza palarnią
d) całkowity zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i niebezpiecznych przedmiotów.
15. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu studniówki, zobowiązani
są do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym, odebrani przez rodziców i na ich koszt.
16. W czasie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania obiektu (wyjście z budynku
traktowane będzie jako zakończenie udziału w zabawie).
17. Po zakończeniu studniówki rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania
niepełnoletnich uczestników studniówki osobiście lub młodzież wraca samodzielnie (wymagana
pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów - załącznik nr 4).
18. Udział w studniówce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie następujących
danych osobowych:
o w przypadku ucznia szkoły: imię, nazwisko, klasa, szkoła, wizerunek, informacje na
temat alergii pokarmowej / diety;
o w przypadku osoby towarzyszącej: imię, nazwisko, wizerunek, informacja na temat
alergii pokarmowej / diety i numer telefonu opiekuna prawnego. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w studniówce.
19. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego
i Statutu Szkoły.

