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z siedzibą w Częstochowie
1. Bal maturalny zwany dalej „studniówką” organizuje zespół rodziców zwany
Komitetem Organizacyjnym, powołany na zebraniu Rady Rodziców w uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły.
2. Organizatorzy studniówki wymienieni w pkt. 1
a) organizują wynajem sali, ofertę gastronomiczną, oprawę muzyczną, wystrój sali,
ochronę i planują inne działania związane z organizacją studniówki.
b) gromadzą dokumentację swojej pracy (faktury za poniesione wydatki)
3. Środkami finansowymi dysponuje wyłącznie Komitet Organizacyjny. Finanse
zbierane są przez wychowawcę klasy.
4. Kosztorys studniówki ustalają organizatorzy i po zakończeniu studniówki
przedstawiają jej rozliczenie dyrektorowi szkoły oraz zainteresowanym rodzicom
uczniów klas czwartych.
5. Studniówkę zabezpieczają logistycznie wytypowani z poszczególnych klas rodzice.
6. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich
osoby towarzyszące, za które odpowiedzialność ponoszą uczniowie.
7. Zaproszeni na studniówkę przez uczniów nauczyciele i dyrektorzy uczestniczą
w niej na prawach gości.
8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
a) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków i alkoholu – zgodnie z art. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231),
b) całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia
2010r. (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 późniejszymi zmianami),
c) zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia uczestników
studniówki.
9. Obowiązującym ubiorem jest strój wizytowy.
10. W trakcie trwanie studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku – wyjście
z budynku traktowanie będzie jako zakończenie udziału w imprezie.
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11. Opiekunowie (rodzice oraz wychowawcy klas) sprawują nadzór nad
przestrzeganiem regulaminu przez uczestników imprezy ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
12. Uczestnicy studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu imprezy
mogą zostać wyproszeni z lokalu z powiadomieniem rodzica. Ponoszą oni również
ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat
spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
13. Studniówka organizowana jest w dniu 12 stycznia 2018 w lokalu Złote Arkady,
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12 w Częstochowie. Czas trwania studniówki 19.00 –
5.00
14. Po zakończeniu studniówki młodzież wraca do domu na zasadach określonych
przez ich rodziców. Szkoła i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powrót
młodzieży ze studniówki do domu.
15. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa oświatowego
oraz przepisy prawa normujące zachowanie w miejscach publicznych.
16. Do regulaminu zostają dołączone zostają załączniki:
c) Załącznik 1 – zgoda na udział w studniówce osoby niepełnoletniej
d) Załącznik 2 – wykaz uczestników studniówki wraz z osobami towarzyszącymi (dla
rodziców wpuszczających na bal)

Dyrektor szkoły
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rodziców

