Ostrów Wlkp. 23.11.2018r.
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2019
W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
1.Studniówka jest tradycyjna zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas
maturalnych.
2.Termin i miejsce studniówki :

Restauracja Aljo ul. Częstochowska 140 , 62-800 Kalisz
4 stycznia 2019r.

3.Czas rozpoczęcia : Godz. 19:00 4 stycznia 2019r.
4.Czas zakończenia: Godz. 4:00 5 stycznia 2019r.
5.Organizatorami Studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych, których reprezentuje Komitet
Organizacyjny utrzymujący stały 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 oraz osoby wskazane przez nich są zobowiązani do udziału
w Studniówce aż do czasu jej zakończenia.
8.Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania
w miejscach publicznych.
9.Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do podporządkowania się
zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego.
10.Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.
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 studniówce uczniowie są zobowiązani do podania organizatorom danych osób
towarzyszących zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu najpóźniej
czternaście dni przed imprezą.
14.Podczas trwania Studniówki obowiązuje:




Całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu. Osoby będące
pod wpływem tych środków nie będą wpuszczane na teren obiektu.
Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów.
Zakaz wchodzenia na scenę przeznaczoną dla zespołu muzycznego.

16.W trakcie trwania Studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu restauracji Aljo.

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 ukończone 16 lat w dniu trwania imprezy.
19.Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Szatni.
20.Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły.

