REGULAMIN STUDNIÓWKI ZSE W PILE
1. Zasady ogólne
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
2. Regulamin dotyczy uczniów ZSE i osób im towarzyszących.
3. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa
oświatowego, Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile i ogólne przepisy prawa.
4. Data i czas trwania imprezy: 10 stycznia 2014 r., w godzinach od 19:00 do 4:00 dnia
następnego.
5. Organizatorem Studniówki jest Komitet Organizacyjny (uczniowie, rodzice
i wychowawcy).
6. Organizatorzy Studniówki w porozumieniu z uczestnikami dokonują wyboru
i rezerwacji lokalu, a także wyboru menu i zespołu muzycznego.
2. Zasady szczegółowe
1. Uczestnikami Studniówki mogą być: uczniowie i osoby im towarzyszące,
wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące,
zaproszeni goście (np. fotograf, kamerzysta, itp.)
2. Przewodniczący samorządów klas czwartych najpóźniej na 7 dni przed terminem
Studniówki przekazują wychowawcom listy z danymi osobowymi osób
towarzyszących uczniom ZSE. Osoby towarzyszące niepełnoletnie przedstawiają
dodatkowo pisemną zgodę rodziców (opiekunów). Przekazane dane, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą
wyłącznie do celów organizacyjnych.
3. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm
zachowania w miejscach publicznych.
4. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów,
używania narkotyków i innych środków dopingujących oraz całkowity zakaz ich
wnoszenia. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo
skonfiskowania wnoszonego alkoholu, papierosów i innych używek.
5. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków dopingujących nie mają
prawa wstępu na imprezę.
6. Działania niedozwolone na terenie obiektu:
a. agresywne zachowania (agresja słowna i fizyczna) wobec uczestników,
organizatorów Studniówki, personelu lokalu, w którym odbywa się
Studniówka,
b. nieposzanowanie mienia współuczestników i właściciela budynku,
c. nieposzanowanie godności osobistej uczestników, organizatorów Studniówki
i personelu lokalu.
2. Uczestnicy odpowiadają finansowo za ewentualne wyrządzone szkody materialne.
3. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać
usunięci ze Studniówki przez organizatora.

4. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku przez
uczestników. Wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy, uczestnik
zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę w celu wyrejestrowania z listy
uczestników. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości.
5. Powrót do budynku nie jest możliwy, z wyjątkiem szczególnych przypadków,
w których wymagana jest zgoda wychowawcy. Uczniowie, którzy łamią Ustawę
o wychowaniu w trzeźwości (spożywają albo przychodzą w stanie po spożyciu
alkoholu) lub łamią Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, rozprowadzając lub
zażywając narkotyki, podlegają następującym karom: natychmiastowemu
powiadomieniu rodziców o wykroczeniu i ich wezwaniu, zakończeniu udziału
w Studniówce, powiadomieniu policji o wykroczeniu oraz wszczęciu procedur
przewidzianych w Statucie ZSE w Pile.
6. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą współodpowiedzialność za ich
zachowanie i ewentualne szkody.
7. Każdy uczestnik Studniówki zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp i ppoż.
obiektu.
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