
Częstochowa, 25.10.2019
 
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2019
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

 
	1. Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych.

      2.	Termin i miejsce studniówki:
               26.01.2019 r. - Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43, 42-200 Częstochowa 
      3.	Czas rozpoczęcia:
             Godz. 20:00,  26.01.2019 r
      4.	Czas zakończenia:
             Godz. 05:00,  27.01.2019 r

	   Organizatorami Studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych, których reprezentuje Komitet Organizacyjny utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami klas.
	   Dyrektor Szkoły na podstawie informacji od Komitetu Organizacyjnego zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb o miejscu i terminie Studniówki.
	   Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
	   Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
	  Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego.
	 Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.
	 W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
	 W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich goście i osoby towarzyszące.
	Uczestniczący w studniówce uczniowie są zobowiązani do podania organizatorom danych osób towarzyszących zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu najpóźniej na  14 dni przez imprezą.

      14.	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, ostrych i innych niebezpiecznych 
               przedmiotów. 
         c. Zakaz wchodzenia na scenę przeznaczoną dla zespołu muzycznego.
	Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
	W trakcie trwania Studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Hali Polonia.
	W przypadku osoby, która w dniu imprezy nie ukończyła 18 roku życia, po zakończeniu Studniówki jej opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika. Dopuszcza się samodzielny powrót tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekazania pisemnej zgody opiekuna prawnego.
	Minimalny wiek uczestnika Studniówki określa się na ukończone 16 lat w dniu trwania imprezy.
	Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

      20.	Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły
           oraz Klauzula stanowiącą integralną część tego regulaminu.
      21. Udział w Studniówce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
          następujących danych osobowych:
w przypadku ucznia szkoły: imię, nazwisko, klasa, szkoła, wizerunek, informacje na temat alergii pokarmowej/ diety i numer telefonu opiekuna prawnego:
w przypadku osoby towarzyszącej:  imię, nazwisko, PESEL, wizerunek, informacje na temat alergii pokarmowej/ diety
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna     z brakiem możliwości udziału w studniówce.


  





















Studniówka 2019

IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Informacje organizacyjne dla Maturzystów i ich Rodziców


Data balu – 26.01.2019

Miejsce balu – Hala „Polonia” w Częstochowie
 
Obsługa FOTO – Foto Video Arka al. NMP 1

Catering – Złote Arkady

Oprawa muzyczna – Zespół LAVADO, DJ Kriss

Koszty:

Maturzysta biorący udział w balu – 430 zł*
Osoba towarzysząca maturzysty - 120 zł
( spoza grona maturzystów IV LO)
Maturzysta nie biorący udziału w balu – 100 zł

* Koszty dla maturzysty biorącego udział w balu, są na obecnym etapie kosztami szacunkowymi. Powyższa kwota może nieznacznie ulec zmianie, o czym zostaniecie Państwo poinformowani do dnia 30.11.2018.
Niezależnie od powyższego pierwsza rata jest niezmienna, a jej wpłata jest jednoznaczna              z deklaracją uczestnictwa w balu.

Wpłaty:

Maturzysta biorący udział w balu:
- pierwsza rata  do 30.10.2018 – 230 zł
- druga rata do 20.12.2018 – 200 zł** lub 320 zł**
(** w zależności od zaproszenia osoby towarzyszącej)

Maturzysta nie biorący udziału w balu:
- pierwsza rata  do 30.10.2018– 50 zł
- druga rata do 20.12.2018 – 50 zł

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy w BOŚ:
Odbiorca: Komitet Studniówkowy IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
nr rachunku: 57 1540 1014 2003 7319 3889 0002
Tytuł wpłaty : Studniówka 2019, nazwisko i imię ucznia.................., klasa...........

Z chwilą dokonania wpłaty akceptuję w całości warunki REGULAMINU STUDNIÓWKI 2019
i przyjmuję do wiadomości że kwota ta nie podlega zwrotowi.
Pozostałe środki pieniężne przeznaczone zostaną na obsługę MATURY 2019.
W przypadku braku w/w. wpłat uczeń/uczennica zostanie wykluczony/a z grona uczestników
imprezy.
Każdy z Rodziców/Opiekunów uczniów/uczennic ma prawo wglądu do rachunków
wynikających z obciążenia w/w. konta po wcześniejszym ustaleniu daty z Prezydium
Komitetu Organizacyjnego.
Całkowite rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi w miesiącach maj/czerwiec 2019r.
             O dokładnym terminie zebrania z rozliczeniem poinformuje Komitet Organizacyjny.
             Oświadczenia 2,3,4 zawarte w załącznikach muszą zostać dostarczone do dnia 15.12.2018r.


                                                                                         Z poważaniem 
                                                                                                     Komitet Organizacyjny 
                                                                                                            Balu Studniówkowego 2019
                                                                                                                     IV LO im. Henryka Sienkiewicza 
                                                                                            w Częstochowie







Załącznik 1
Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Studniówki 2019 w IV LO im. H. Sienkiewicza     w Częstochowie przez uczniów
KLASA:...................................
l.p.
Imię i nazwisko ucznia
Własnoręczny podpis ucznia
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.



UWAGA!
Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w studniówce




Załącznik nr.2

OŚWIADCZENIE
Rodziców/prawnych opiekunów
Uczniów IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
Biorących udział w Studniówce 2019

..................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

Oświadczam, że:
1.	Zapoznałem się z Regulaminem Studniówki w IV LO im. Henryka Sienkiewicza              w Częstochowie.
2.	W przypadku niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas trwania Studniówki zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej* z w/w imprezy. Poniżej podaję numer mojego telefonu w celu kontaktowym.
3. Preferencje kulinarne mojego syna/córki*  to :
        - kuchnia tradycyjna       - kuchnia wegetariańska      - inna .....................................
           (właściwe zakreślić)
4. Mój syn/córka* planuje uczestniczyć w imprezie STUDNIÓWKA 2019 z :
    -  z osobą towarzyszącą z IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie,
   -  z osobą towarzyszącą z zewnątrz.
   (właściwe zakreślić)

….............................................................
(numer telefonu rodzica/opiekuna)

...........................................................................
(imię, nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna)

Data: …...............................................................








Załącznik nr 3
…......................................................
(imię i nazwisko)
…......................................................
…......................................................
(adres zamieszkania)
…......................................................
(numer PESEL)
OŚWIADCZENIE
osób towarzyszących
uczniów IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
Biorących udział w Studniówce 2019
Oświadczam, że:
•	W dniu 26.01.2019r. będę brał(a) udział w Studniówce IV LO  im. Henryka Sienkiewicza  w Częstochowie jako osoba towarzysząca
.........................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia klasy maturalnej IV LO w Częstochowie)
•	Zapoznałem/Zapoznałam się z regulaminem Studniówki IV LO im. H. Sienkiewicza            w Częstochowie.
•	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( imię, nazwisko, PESEL, wizerunek, informacje na temat alergii pokarmowej/ diety) zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018r. Poz. 1000), oraz na ich usunięcie do 7 dni od zakończenia studniówki.
 •   Moje preferencje kulinarne to :
              - kuchnia tradycyjna       - kuchnia wegetariańska      - inna .....................................
                (właściwe zakreślić lub wpisać)                       ...............................................................                                                                                     
(imię, nazwisko oraz podpis osoby towarzyszącej)
Data: .................................................................................









Załącznik nr. 4

…......................................................
(imię i nazwisko)
…......................................................
…......................................................
(adres zamieszkania)
…......................................................
(numer PESEL)

OŚWIADCZENIE
rodziców/prawnych opiekunów
niepełnoletnich uczestników Studniówki 2019
IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Wyrażam zgodę oraz biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego syna/ mojej córki
……………………………………………..
(imię i nazwisko)
po zakończeniu Studniówki IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie  w dniu  26.01.2019r



…..................................................................
(imię, nazwisko oraz podpis rodzica/ opiekuna)
Data: …........................................................ 


