
REGULAMIN STUDNIÓWKI UCZNIÓW 

Liceum Ogólnokształcącego                                          

                              im. S. Żeromskiego w Żyrardowie 

 
I.  Termin i opłaty 
 

1. Termin studniówki: 25 stycznia 2020 
2. Miejsce studniówki: Hala Sportowa AQUA Żyrardów przy ul. R.W. Pileckiego 25/27 

w Żyrardowie 
3. Czas rozpoczęcia: 19.00 
4. Czas zakończenia: godzina 05.00  
5. Koszt studniówki: 

  450 zł – uczeń  
  230 zł – osoba towarzysząca uczniowi 

6. Uczestników studniówki bawić będzie Wodzirej Art 
7. Obsługa fotograficzna i filmowa: Pro Arte i Star Media 
8. Dekoracja i catering: 7Heaven 

Ostateczny termin wpłaty na studniówkę - 10 stycznia 2020.  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w studniówce uiszczone wpłaty nie będą zwracane. 

 
 
II.  Zasady ogólne 

 

1. Regulamin studniówki w LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie określa sprawy porządkowe 
dotyczące organizacji w/w uroczystości. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
szkoły. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki. 

3. Wychowawcy klasy zapoznają uczniów z Regulaminem. 

4. Uczniowie klas III potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu 
(załącznik nr 1). 

5. Niepełnoletni uczestnicy i ich rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym 
podpisem akceptację Regulaminu (załącznik nr 3a). 



6. Pełnoletnie osoby towarzyszące potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację 
Regulaminu (załącznik 3b). 

7. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami zastosowanie znajdują przepisy Statutu 
Szkoły, prawa oświatowego i powszechnie obowiązujące prawa. 

8. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Komitet Organizacyjny. 

9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3a i 3b. 

 

III. Zasady szczegółowe 

 

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 
2. Organizatorami studniówki są rodzice i uczniowie klas maturalnych LO im.                 

S. Żeromskiego w Żyrardowie, których reprezentuje Komitet Organizacyjny, 
odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg uroczystości, utrzymujący stały kontakt                    
z Dyrektorem szkoły i Wychowawcami klas.  

3. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb 
(policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) o miejscu i terminie studniówki. 

4. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych i zaproszone przez nich osoby 
towarzyszące oraz dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły wraz                   
z osobami towarzyszącymi, a także inni zaproszeni goście. Do uczestnictwa w 
studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet Organizacyjny. 

5. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 20 dni przed 
uroczystością, do podania organizatorom danych osób towarzyszących (imię, nazwisko, 
PESEL). Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu 
udostępniane i służą wyłącznie celom organizacyjnym. Zostaną zniszczone po 14 dniach 
od zakończenia studniówki (załącznik nr 2). 

6. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za  
wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez swoje dzieci lub ich osoby 
towarzyszące. 

7. Podczas trwania studniówki obowiązuje: 
a) Całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu – zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 

ustawy                     z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 Nr 147, poz. 
1231). 

b) Całkowity zakaz używania i wnoszenia środków odurzających (narkotyki, tzw. 
dopalacze itp.) – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. 1997 Nr 75, poz. 468). 

c) Zakaz palenia papierosów i papierosów elektronicznych – zgodnie z nowelizacją z 
dnia 08.04.2010 r. (Dz.U. Nr 81,poz.529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie 



zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 
1996r., Nr 10, poz. 55 z póź.zm.) 

d) Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych 
przedmiotów, 

e) Ze względu na bezpieczeństwo uczestników obowiązuje zakaz opuszczania 
budynku w trakcie trwania imprezy – niezgłoszone wyjście traktowane jest jako  
zakończenie udziału w uroczystości,  

f) Uczniowie oraz osoby towarzyszące zobowiązane są posiadać przy sobie i okazać 
przy wejściu dokument umożliwiający ich identyfikację. Wszystkie osoby 
wchodzące do lokalu mogą zostać losowo poproszone o okazanie zawartości 
posiadanych  bagaży/toreb/kurtek i innych wnoszonych rzeczy. O udziale w 
studniówce osób odmawiających poddaniu się takiej kontroli zdecyduje Komitet 
Organizacyjny. 

8. Komitet organizacyjny i osoby przez niego upoważnione mają prawo i obowiązek 
skonfiskowania wszystkich przedmiotów objętych zakazem wnoszenia. 

9. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę. 
10. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić 

lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica. W takim 
przypadku nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w studniówce. Ponadto mogą 
zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również 
ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych. 

11. Obowiązującym ubiorem na studniówce jest strój wizytowy/wieczorowy (dotyczy także 
osób towarzyszących). 

12. W trakcie trwania imprezy obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach 
publicznych. 

13. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone 
podporządkowują się zaleceniom Dyrektora szkoły, Wychowawców oraz Komitetu 
Studniówkowego. 

14. Rodzice uczniów i inni goście bez oficjalnego zaproszenia mogą uczestniczyć w części 
oficjalnej studniówki. Wybrani rodzice sprawują opiekę nad młodzieżą (wg 
harmonogramu), zajmując miejsca we wskazanej części sali. 

15. Rodzice uczniów i osób im towarzyszących biorących udział w studniówce są 
zobowiązani podać Komitetowi Organizacyjnemu numery swoich telefonów, 
umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi podczas imprezy (załącznik  nr 3a i 3b). 

16. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają niepełnoletnią młodzież z sali lub 
uczniowie wracają na własną odpowiedzialność (zgodnie z załącznikami).         
 
         
           Członkowie                                                                     Dyrektor szkoły 
Komitetu Organizacyjnego     
 
 
 



Załącznik nr 1 
Potwierdzenie akceptacji regulaminu studniówki przez uczniów klas III  

            Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu studniówki i akceptuję              
            jego zapisy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Lp. Nazwisko i Imię Podpis  Data 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

Uwaga: Brak podpisu na liście uważa się za jednoznaczny z rezygnacją z udziału w 
studniówce (zadatek nie podlega zwrotowi). 



Załącznik nr 2 
 

Lp. Imię i Nazwisko ucznia Imię i Nazwisko osoby zaproszonej PESEL 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
 
Dane osób zaproszonych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych służą 
wyłącznie do celów organizacyjnych i nie będą nikomu udostępniane. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3a 
 

OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW STUDNIÓWKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 
STEFANA  ŻEROMSKIEGO W ŻYRARDOWIE I ICH  RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 

1. Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………… 
………………………………………….….. w studniówce w dniu 25 stycznia 2020 r.  

2. Zapoznałam/em się z regulaminem studniówki 2020 r. i go akceptuję (regulamin 
dostępny na stronie internetowej szkoły). 

3. W razie niewłaściwego zachowania mojego dziecka podczas studniówki 
zobowiązuję się do niezwłocznej interwencji i zabrania mojego dziecka z 
imprezy. 

4. Oświadczam, że odbiorę dziecko ze studniówki*/moje dziecko wróci do domu 
samodzielnie*.  

5. W razie nagłej potrzeby wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku 
koniecznej pomocy medycznej.  
 
 
 
……………………………………………           …………………………………….    
  Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego           stopień pokrewieństwa  
 
 
…………………………………………………. 
      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 

 
Zapoznałam/em się z regulaminem studniówki 2020 r., akceptuję jego treść w całości i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
(regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły) 

 
 
 
……………………………………………           …………………………………….    
 Imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika                             data  
 
 
 
…………………………………………………. 
        Podpis niepełnoletniego uczestnika 
* niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 3b 
 
 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNICH OSÓB TOWARZYSZĄCYCH, BIORĄCYCH UDZIAŁ W STUDNIÓWCE 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA  ŻEROMSKIEGO W ŻYRARDOWIE W DN. 25.01.2020. 

 

Zapoznałam/em się z regulaminem studniówki 2020 r., akceptuję jego treść w całości i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
(regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły) 

 
 
 
 
 
……………………………………………           …………………………………….    
                   Imię i nazwisko                                                         data  
 
 
 
 
…………………………………………………. 
                        podpis 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
          Numer kontaktowy do rodzica 
 
 
 
 


