REGULAMIN STUDNIÓWKI 2023
w IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. H.SIENKIEWICZA
w CZĘSTOCHOWIE
1. Bal maturalny zwany dalej ,,Studniówką" jest tradycyjną zabawą szkolną
organizowaną przez rodziców klas maturalnych.
2. Termin i miejsce studniówki: 03.02.2023 r. - Hala Scout
ul. Drogowców 12, 42-200 Częstochowa
3. Czas rozpoczęcia - godzina 19:00 dnia 03.02.2023r.
4. Czas zakończenia - godzina 05:00 dnia 04.02.2023r.
5. Organizatorzy studniówki wymienieni w pkt 1:
a) podpisują stosowne umowy w związku z organizacją Studniówki
w zakresie wynajmu sali, oferty gastronomicznej, oprawy
muzycznej, wystroju sali, ochrony i innych działań związanych z organizacją studniówki
b) gromadzą dokumentację swojej pracy (protokoły spotkań,
faktury za poniesione wydatki)
6. Dyrektor Szkoły na podstawie informacji od Komitetu Organizacyjnego
zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb o miejscu i terminie
studniówki.
7. Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie
nad jej prawidłowym przebiegiem.
8. Uczestnicy Studniówki zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych
norm zachowania w miejscach publicznych.
9. Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania są zobowiązani do
podporządkowania się poleceniom Dyrektora Szkoły, Wychowawców oraz Komitetu
Organizacyjnego.

10. Ubiór uczestnika Studniówki powinien uwzględniać oraz podnosić rangę
uroczystości ( strój wieczorowy ).
11. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu,
odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich
goście i osoby towarzyszące.
13. Uczestniczący w Studniowce uczniowie są zobowiązani do podania
organizatorom danych osób towarzyszących zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu, najpóźniej do dnia 20͘.01͘.2023r.
14. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:
a) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania: alkoholu, narkotyków oraz innych
środków odurzających; osoby będące pod wpływem tych środków nie będą
wpuszczone na teren obiektu; jednocześnie w przypadku osób, które zażyły bądź
też wniosły zakazane środki zostaną powiadomione odpowiednie służby
b) zakaz wnoszenia ostrych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych oraz
innych niebezpiecznych urządzeń
c) zakaz wchodzenia na scenę przeznaczoną dla zespołu muzycznego
15. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy
zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
16. W trakcie trwania Studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania
terenu Hali Scout - wyjście z budynku traktowane będzie jako zakończenie
udziału w imprezie.
17. 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.
18. Minimalny wiek uczestnika Studniówki określa się na ukończenie 16 lat w dniu
trwania imprezy.
19. Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w szatni oraz na Sali.

20. Po zakończeniu Studniówki młodzież wraca do domu na zasadach określonych
przez ich rodziców. Szkoła i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
powrót młodzieży ze Studniówki do domu.
21. Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, Statut
Szkoły oraz Klauzula stanowiąca integralną część tego regulaminu.
22. 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 pokarmowych/diety, numer telefonu opiekuna prawnego;
w przypadku osoby towarzyszącej: imię, nazwisko, PESEL, wizerunek,
informacje na temat alergii pokarmowych/diety
23. Do regulaminu zostają dołączone następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – potwierdzenie zapoznania sie z Regulaminem
Studniówki 2023 przez uczniów
b) Załącznik nr 2 - zgoda na samodzielny powrót ze Studniówki osoby niepełnoletniej
c) Załącznik nr 3 - oświadczenia rodziców/opiekunów maturzystów
d) Załącznik nr 4 - oświadczenie osób towarzyszących
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