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 Załącznik nr 1 
Do zarządzenia Dyrektora  

nr ZSLiE1.021.1.DL.2023 
z dnia 3.01.2023r 

 

Regulamin Studniówki Zespołu Szkół Licealnych i 

Ekonomicznych nr 1 w Warszawie 

 

 

I. Zasady ogólne 

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 

2. Studniówka traktowana jest jak impreza szkolna. 

3. Komitet Organizacyjny, powołany na czas organizacji Studniówki, składa się z 

przedstawicieli wyłonionych spośród rodziców oraz podejmuje decyzje dotyczące 

wyboru lokalu i zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom 

Studniówki. 

4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki. 

5. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa 

oświatowego i Statutu Szkoły. 

6. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5. 

II. Zasady szczegółowe 

1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny. 

2. Termin studniówki ustalono na 3 luty 2023 r. 

3. Miejscem imprezy studniówkowej jest Hotel Venecia Palace, adres: ul. Kasztanowa 44, 

05-816 Michałowice-Warszawa. 

4. Czas trwania imprezy określa się od 17.00 do 2.00. 

5. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i 

bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania imprezy. 

6. Uczestnikami Studniówki mogą być: 

a)  uczniowie i osoby im towarzyszące, 



 Regulamin Studniówki Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 

 w Warszawie 
 

2 
 

 

b)  wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im 

towarzyszące, 

c)  rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy, 

d)  inne osoby: fotograf, kamerzyści, DJ. 

7. Przewodniczący samorządów klas czwartych najpóźniej na 8 dni przed terminem 

Studniówki przekazują wychowawcom uzgodnione z Komitetem Organizacyjnym listy 

uczniów uczestniczących w uroczystości i osób im towarzyszących. 

8. Osoby nie będące uczestnikami Studniówki (rodzice, inne osoby) po zakończeniu 

poloneza zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka. 

9. Uczestników obowiązują stroje wizytowe. 

10. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 

zachowania w miejscach publicznych. 

11. Podczas trwania Studniówki obowiązuje: 

a) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych 

środków psychoaktywnych; 

b) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, ostrych i innych niebezpiecznych 

przedmiotów. 

Ochrona studniówki jest uprawniona do kontroli, a w przypadku stwierdzenia 

naruszenia tych zapisów – do nie wpuszczania na teren lub wyproszenia z terenu 

studniówki. 

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

13. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać 

usunięci ze Studniówki przez dyrekcję lub wychowawców. 

14. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących: 

a)  Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać najpóźniej 

na osiem dni przed Studniówką wychowawcom ich dane zgodnie z załącznikiem 

nr 3. Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu 

udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych. 

b) Osoby niepełnoletnie, które są osobami towarzyszącymi muszą posiadać 

pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie 

studniówkowej. 
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c) Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich 

zachowanie. 

d)  Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne 

wyrządzone przez siebie lub osoby przez niech zaproszone. 

e)  W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Uczeń (lub 

osoba mu towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem 

zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym swojego wychowawcę w celu 

wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście traktowane jest jako zakończenie 

udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem 

szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda wychowawcy. 

f) Uczestnicy Studniówki, zarówno uczniowie, jak i osoby towarzyszące nie 

korzystają z pokoi hotelowych w czasie jej trwania. 

16. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli: 

a)  Wychowawcy klas czwartych sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas 

całej Studniówki. 

b)  Wychowawcy rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów. 

c)  Wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt 

z poszczególnymi rodzicami. 

d)  W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest 

zobowiązany zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń 

zakończył udział w Studniówce. 

17. Zasady dotyczące rodziców: 

a)  Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać 

wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z 

nimi w czasie Studniówki. 

b) Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do 

domu. 

c)  Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie 

regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania 

regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy albo 

Dyrektorowi Szkoły. 
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III Postanowienia końcowe. 

1.  Regulamin obowiązuje od dnia 9.01.2023r. 

2.  Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania 

uczniów z regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia własnoręcznym podpisem 

przyjęcia go do wiadomości. 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu : 

1. Nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studniówki przez uczniów i 

osoby towarzyszące 

2. Nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studniówki przez 

rodziców/opiekunów prawnych 

3. Nr 3 - Zgoda na udział w Studniówce osoby niepełnoletniej 

4. Nr 4 - Wykaz uczestników Studniówki – uczniów i osób towarzyszących 

5. Nr 5 – Wykaz rodziców/opiekunów prawnych pełniących dyżury w czasie trwania 

imprezy studniówkowej 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o zapoznaniu się z Regulaminem Studniówki przez uczniów i osoby 

towarzyszące 

 

 

Ja ( imię i nazwisko ucznia i osoby towarzyszącej/data urodzenia ) 

 

………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki i zobowiązuję się do 

przestrzegania zasad w nim określonych. 

2. Oświadczam, że poniosę wszelkie finansowe konsekwencje za szkody materialne 

wyrządzone przeze mnie lub osobę towarzyszącą. Zobowiązuję się do ich pokrycia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez 

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie oraz upamiętnienia 

wydarzenia w formie zdjęć i nagrań wideo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                             …………………………………. 

    podpis osoby towarzyszącej                                               podpis ucznia/uczennicy 
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Załącznik nr 2  

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o zapoznaniu się z Regulaminem Studniówki przez rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

 

Ja ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ) 

 

            …………………………………………………………. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki. 

2. Oświadczam, że poniosę wszelkie koszty niezbędne do pokrycia szkód materialnych 

wyrządzonych przez moje dziecko lub osobę mu towarzyszącą. Zobowiązuję się do ich 

pokrycia. 

3. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dyskwalifikujących 

moje dziecko z udziału w w/w imprezie. Wyrażam także zgodę na udzielenie pomocy 

medycznej mojemu dziecku oraz poddania go zabiegom medycznym ratującym jego 

życie i zdrowie w nagłych przypadkach. 

4. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze studniówki odbywającej się 

w Hotel Venecia Palace, adres: ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Warszawa. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół 

Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie w celach organizacji imprezy 

studniówkowej. 

 

Złożenie niniejszego oświadczenia w terminie do 20.01.2023 r. jest warunkiem 

uczestnictwa dziecka w imprezie. 

 

 

 

                                      ……………………………………………………………………... 

                                              czytelny podpis rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych 
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Załącznik nr 3  

 

 

 

 

 

Zgoda na udział w Studniówce osoby niepełnoletniej 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna*  

 

...................................................................................................................  

imię i nazwisko 

która jest osobą towarzyszącą 

...................................................................................................................  

imię i nazwisko 

 

w Studniówce organizowanej przez Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w 

Warszawie oraz na samodzielny powrót mojego dziecka ze studniówki odbywającej się w 

Hotel Venecia Palace, adres: ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice-Warszawa. 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego (dostępny podczas Studniówki)    

.....................................  

 

 

 

 

                                                                   ……………………………………………………… 

                                                                                   czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 4  

 

Wykaz uczestników Studniówki – uczniów i osób towarzyszących 

Lp. Imię Nazwisko Klasa Imię Nazwisko Osoba 

towarzysząca 

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.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        
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Załącznik nr 5 

 

Wykaz rodziców/opiekunów prawnych pełniących dyżury w czasie 

trwania imprezy studniówkowej 

 

Lp. Imię Nazwisko Klasa 

    

    

    

    

    

    

    

 


