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1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji edukacji. 

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscu 

publicznym. 

3. Strój uczestników studniówki  powinien podnosić rangę uroczystości. 

4. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zaproszonych przez siebie gości zwanych 

osobami towarzyszącymi. Mają obowiązek poinformowania osób towarzyszących o przepisach 

prawnych, regulaminach, ochronie danych osobowych (załącznik) i zasadach przyjętych podczas 

uroczystości. 

5. Podczas studniówki na terenie lokalu obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu oraz 

używania środków odurzających zarówno przez uczniów, jak i osoby towarzyszące. 

6. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę. 

7. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie                       

lub osoby towarzyszące. 

8. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu i nieodpowiedniego zachowania, wychowawca                    

lub dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wyproszeniu ucznia z uroczystości, co się łączy również                    

z konsekwencjami przewidzianymi w dokumentach organizacyjnych szkoły. 

9. Młodzież szkolna uczestnicząca w studniówce oraz zaproszone osoby towarzyszące podporządkowują 

się zaleceniom dyrektora szkoły, wychowawców oraz kierownictwa lokalu. 

10. Uczniowie i osoby towarzyszące  zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem studniówki i jego 

przestrzegania, co potwierdzają podpisem na oświadczeniach uczestnika. 

11. Uczniowie, osoby towarzyszące  zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19. Wypełniają i podpisują oświadczenie uczestnika 

wydarzenia. 

12. Uczniowie, osoby towarzyszące, nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 

wytycznych MEN, MZ  i GIS dotyczących organizacji uroczystości szkolnych ( załączniki). Wskazują 

one na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i wytycznych 

wynikających ze stanu epidemii. W przypadku wystąpienia gorączki lub objawów infekcyjnych należy 

zrezygnować z udziału w imprezie. 

13. Osoby towarzyszące i goście zaproszeni spoza organizacji szkolnej zobowiązani są do zapoznania się     

z zasadami ochrony danych osobowych umieszczonymi na stronie internetowej szkoły.    

14. W razie nałożenia na ucznia lub osobę towarzyszącą kwarantanny, po wcześniejszym uiszczeniu opłat 

związanych z organizacją imprezy, organizatorzy nie przewidują zwrotu kosztów poniesionych z tytułu 

opłaty za studniówkę. 

 

 

 

Załączniki: 
 

1. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dotyczace- 
organizacji-uroczystosci-szkolnych-studniowki 

 

2.  http://szkola.hipolita.pl/ochrona-danych-osobowych/ 
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