
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2020 

w  Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

 

Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez uczniów klas maturalnych 

i ich rodziców. 

1. Termin i miejsce studniówki: 

10 stycznia 2020r.  

Restauracja PUS  Ornontowice  ul. Żabik 1  

3. Czas rozpoczęcia: 

Godz. 19:00, 10 stycznia 2020r. 

4. Czas zakończenia: 

Godz. 05:00, 11 stycznia 2020r. 

5. Organizatorami Studniówki są uczniowie klas maturalnych i rodzice, których 

reprezentuje Komitet Organizacyjny utrzymujący kontakt z Dyrektorem Szkoły            

i wychowawcami klas. 

6. Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie      

nad jej prawidłowym przebiegiem. 

7. Wychowawcy uczniów klas maturalnych  są zobowiązani do udziału w części 

oficjalnej Studniówki  tzn. do godziny 23:00. 

8. Po zakończeniu części oficjalnej Studniówki odpowiedzialność za prawidłowy 

przebieg imprezy przejmują wyznaczeni rodzice z Komitetu Organizacyjnego. 

9. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 

zachowania w miejscach publicznych. 

10. Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do 

podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu 

Organizacyjnego. 

11.  Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości. Zaleca się strój 

wizytowy. 

12. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu 

odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich 

goście i osoby towarzyszące. 



14. Uczestniczący w studniówce uczniowie są zobowiązani do podania organizatorom 

danych osób towarzyszących zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1             

do niniejszego regulaminu najpóźniej na dwa dni przez imprezą. 

15. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:  

a. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu. 

Osoby będące pod wpływem tych środków nie będą wpuszczane na teren 

obiektu; 

b. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych 

przedmiotów. 

16. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy 

zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu. Komitet organizacyjny      

i rodzice w roli opiekunów nie ponoszą wówczas odpowiedzialności za osobę, która      

z ww. powodu opuszcza studniówkę. 

17. W sytuacjach stwarzających zagrożenie wezwana zostanie na interwencję policja. 

Komitet organizacyjny i rodzice w roli opiekunów nie ponoszą wówczas 

odpowiedzialności za osobę, która z ww. powodu opuszcza studniówkę. 

19. W trakcie trwania Studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu 

restauracji PUS w Ornontowicach. 

20. W przypadku wszystkich uczestników istnieje prośba od organizatorów                       

o poinformowanie o sposobie bezpiecznego  powrotu do domu.  Informacja                 

ta powinna zostać udzielona na piśmie (Załącznik nr 2). 

20. Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione              

w Szatni. 

21. Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły.  

22.  Powyższy dokument stanowi całość z trzema, poniżej przedstawionymi  

załącznikami. 

Załączniki : 

Załącznik nr 1- lista osób towarzyszących 

Załącznik nr 2 - oświadczenie opiekunów ucznia ZS w Czerwionce-Leszczynach 

o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w drodze na miejsce imprezy oraz w drodze 

powrotnej do domu  z podaniem aktualnego numeru telefonu. 

Załącznik nr 3 - potwierdzenie  zapoznania się z regulaminem przez uczniów klas 

maturalnych  



 

Załącznik nr 1 

LISTA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH 

l. p. Imię i nazwisko ucznia klasy maturalnej Imię i nazwisko osoby towarzyszącej 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Załącznik nr 2 

 

      

 ............................................................................ 
       miejscowość, data 
 

 

Oświadczenie 
 

 W związku z odbywającą się 10.01.2020 roku w restauracji „PUS” 

w Ornontowicach studniówką uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dojazd na miejsce i powrót do domu mojego 

syna/mojej córki: 

….....................................................................................................   
imię i nazwisko 

  

 Jednocześnie zobowiązuję się do odebrania  syna/córki z miejsca imprezy 

w sytuacji, gdy zostanę powiadomiony o niewłaściwym zachowaniu mojego dziecka. 

  

 W trosce o bezpieczeństwo mojego syna/mojej córki podaję aktualny numer 

telefonu: .................................................................... 

       

 

............................................................... 
       czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               Załącznik nr 3 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STUDNÓWKI 

PRZEZ UCZNIÓW KLASY ……………… 

l. p. Imię i nazwisko ucznia klasy maturalnej Czytelny podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

UWAGA: Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją  z udziału w studniówce. 


