Regulamin balu studniówkowego I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
20 stycznia 2018 r. Dolina Charlotty
§1
1. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych i zaproszone przez nich osoby towarzyszące.
2. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są do podania wychowawcom danych osobowych z
dokumentów tożsamości osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2018 r. (załącznik
nr 1).
3. Ze względu na bezpieczeństwo podczas studniówki każdy uczeń i osoba towarzysząca zobowiązani są do
posiadania przy sobie aktualnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego bądź innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
4. W przypadku niepełnoletnich osób towarzyszących będących uczniami naszej szkoły konieczna jest zgoda ich
rodziców (prawnych opiekunów) na udział w studniówce i ich samodzielny powrót po imprezie. Należy ją
dostarczyć wychowawcy klasy, do której chodzi osoba zapraszająca w nieprzekraczalnym terminie do 16
stycznia 2018.
§2
Dane osobowe uczniów i osób towarzyszących, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą
nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.
§3
Uczestnicy studniówki zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach
publicznych.
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§4
Podczas trwania studniówki obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków
odurzających i palenia papierosów.
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mają prawa wstępu na studniówkę.
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który będzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zostaną
poinformowani telefonicznie o zdarzeniu i zobowiązani do niezwłocznego odebrania ucznia ze studniówki. W
przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) zostanie wezwana policja.
W przypadku gdy osoba towarzysząca uczniowi w czasie studniówki będzie pod wpływem alkoholu/środków
odurzających, również zostanie wezwana policja.
§5
Wszelkie koszty interwencji służb porządkowych i medycznych spoczywają na pełnoletnim uczniu
utrzymującym się samodzielnie lub na rodzicach (prawnych opiekunach) uczniów niepełnoletnich i uczniów
pełnoletnich pozostającym na utrzymaniu rodziców (prawnych opiekunów).

§6
1. Studniówka rozpoczyna się o godzinie 19.00 i kończy w momencie publicznego ogłoszenia tego faktu przez
dyrekcję, wychowawcę klas III lub innego nauczyciela (przewidywana godzina zakończenia 3.00). Po
zakończeniu uczniowie klas maturalnych oraz osoby zaproszone udają się do domu na własną
odpowiedzialność.
2. W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania obiektu, na terenie którego studniówka się
odbywa.
3. Uczeń lub osoba towarzysząca, wychodząc ze studniówki przed jej zakończeniem, zobowiązany jest
poinformować o tym właściwego wychowawcę.
4. Wyjście z obiektu traktowanie jest jako zakończenie udziału w studniówce.
5. Powrót na studniówkę nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest
zgoda wychowawcy.
§7
Wychowawcy klas maturalnych zobowiązani są do zapoznania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
z niniejszym regulaminem co najmniej na 5 dni przed balem studniówkowym, a uczniowie do potwierdzenia
własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości i stosowania.

