
REGULAMIN ORGANIZACJI STUDNIÓWKI 2019 

XLII LO im. M. Konopnickiej w Warszawie 

 
1. Organizatorem Studniówki 2019 r. jest XLII LO im. M. Konopnickiej w Warszawie. Studniówka 

2019 jest uroczystością szkolną. Dyrektor Liceum powierza przygotowanie Studniówki 

Komitetowi Studniówkowemu (zwanemu dalej KS 2019, w skład którego wchodzą rodzice 

uczniów klas III i uczniowie klas III), który jest odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg 

imprezy. KS2019 działa w imieniu i na rzecz Szkoły. 

2. Studniówka odbędzie się w dniu 26 stycznia 2019 r. (sobota) w hotelu Sheraton, ul. 

Bolesława Prusa 2, Warszawa.  

3. Czas rozpoczęcia Studniówki - 20:00 (przybycie od 19:00 do 19.45 - rejestracja); czas 

zakończenia - godzina  1:30, od godz. 1:30 do godz. 6.00 trwać będzie impreza nieformalna. 

4. Uczestnikami Studniówki mogą być:  

 Uczniowie i osoby wcześniej zgłoszone przez uczniów jako towarzyszące 

 Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 Rodzice i wyznaczeni opiekunowie. 

5. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia dowód osobisty (w przypadku osoby niepełnoletniej 

- legitymacja uczniowska) i zaproszenie wydane przez KS2019. 

6. Uczestnicy Studniówki zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania 

w miejscach publicznych.  

7. Uczniowie uczestniczący w Studniówce oraz osoby przez nich zaproszone w czasie trwania 

imprezy mają obowiązek podporządkowania się zaleceniom Dyrekcji szkoły, Wychowawców 

oraz Komitetu Studniówkowego. Na części oficjalnej Studniówki obowiązuje Statut Szkoły. 

8. Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszone osoby 

towarzyszące. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów odpowiadają finansowo za ewentualne szkody 

materialne wyrządzone przez ucznia lub przez osobę towarzyszącą. 

10. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu, odpowiedzialność 

w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

11. Strój uczestnika Studniówki powinien być schludny, przyzwoity i odzwierciedlać rangę 

uroczystości. 

12. Uczestnikami Studniówki nie mogą być osoby anonimowe ani osoby nie wyrażające zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa 

imprezy.  

13. Uczniowie uczestniczący w Studniówce zobowiązani są najpóźniej na 14 dni przed 

uroczystością do podania Wychowawcom klas (wychowawcy następnie przekażą te dane 

Organizatorom) swoich danych (imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, nr tel. 

Rodzica/opiekuna prawnego) oraz danych osób towarzyszących (imię i nazwisko, nr i seria 

dowodu osobistego, nr tel. Rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) - 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku osoby 

niepełnoletniej - dowód osobisty zastępuje legitymacja uczniowska. Zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych (RODO) dane te nie będą nikomu udostępnione, posłużą 

wyłącznie celom organizacyjnym i zapewnieniu bezpieczeństwa imprezy. Zostaną one 

zniszczone 14 dni po zakończeniu Studniówki. 

14. Uczniowie i osoby towarzyszące wyrażają zgodę na publikację i udostępnienie swojego 

wizerunku na stronie internetowej LO oraz w mediach społecznościowych w celu realizacji 

relacji ze Studniówki.  



15. Podczas trwania Studniówki obowiązuje: 

 całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu; organizatorzy i osoby przez nich 

upoważnione maja prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu 

 całkowity zakaz wnoszenia i używania środków odurzających (tj. narkotyki, 

dopalacze) 

 zakaz palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi 

 zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych 

przedmiotów. 

16. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą miały 

prawa wstępu na Studniówkę. 

17. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady zapisane w Regulaminie, będzie zmuszony do 

opuszczenia miejsca Studniówki w trybie natychmiastowym z powiadomieniem 

rodzica/opiekuna prawnego i na koszt rodzica/opiekuna. Ponadto może zostać pociągnięty 

do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniesie on również koszty interwencji służb 

porządkowych i medycznych. 

18. Uczestnik, który opuszcza Studniówkę powinien zgłosić ten fakt Organizatorom. 

19. Uczestnik, który opuścił Studniówkę przed jej zakończeniem nie  zostanie ponownie 

wpuszczony na teren imprezy. 

20. Pieniądze i cenne przedmioty uczestnicy Studniówki wnoszą na własną odpowiedzialność. 

21. Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce są zobowiązani podać Organizatorom 

numery telefonów umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w trakcie trwania 

Studniówki. 

22. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny przyjazd i powrót do domu w 

dniu Studniówki. 

23. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności - w razie braku kontaktu z 

rodzicem/opiekunem prawnym - Organizator może wezwać Pogotowie Ratunkowe.  

24. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki (min. 2 rodziców z każdej klasy - dane zawarte w 

załączniku nr 2 do regulaminu) powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez 

uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczestników - fakt ten 

powinni zgłosić Wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły. 

25. Wychowawcy klas są proszeni o zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem Studniówki.  

26. Uczestnictwo w Studniówce jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

 

Załączniki do regulaminu: 

1) Załącznik nr 1 - Wykaz uczestników (6 klas = 6 kart)  

2) Załącznik nr 2 - Wykaz rodziców dyżurujących podczas Studniówki 

3) Harmonogram Studniówki 2019 

 

 

 

……………………………………….....                   …………………………… 

Komitet Studniówkowy 2019                    Dyrektor Szkoły 


