Regulamin Studniówki
Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy
w Zespole Szkół w Pilicy
I. Zasady ogólne
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
2. Studniówka odbywa się w wynajętym do tego celu lokalu, który jest miejscem zbiórki
i zakończenia studniówki.
3. Studniówka traktowana jest jak impreza szkolna.
4. Organizatorami są rodzice uczniów klas maturalnych, z przedstawicieli których
zawiązuje się Komitet Organizacyjny Studniówki (załącznik nr 8).
5. Komitet Organizacyjny Studniówki zbiera fundusze związane z organizacją imprezy,
po jej zakończeniu dokonuje ich rozliczenia i podaje do wiadomościrodzicom uczniów
uczestniczących w balu.
6. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki.
7. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem.
8. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa
oświatowego i Statut Szkoły.
9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki.
II. Zasady szczegółowe
1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny
w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Miejscem zbiórki i zakończenia Studniówki jest
wynajęty do tego celu lokal.
2. Dyrektor informuje odpowiednie służby (policję,) o miejscu i czasie Studniówki.
3. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy oraz jej prawidłowy
przebieg.
4. Uczniowie uczestniczący w Studniówce oraz osoby przez nich zaproszone
przestrzegają zasad określonych w Regulaminie Studniówki.
5. Uczestnikami Studniówki mogą być:
1) Uczniowie i osoby im towarzyszące;
2) Wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące;
3) Rodzice biorący bezpośredni udział w organizacji imprezy;
4) Inni zaproszeni goście (przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele,
fotograf itp.).
6. Osoby niepełnoletnie, które są osobami towarzyszącymi, bądź uczestnikami muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w
Studniówce oraz zgodę na samodzielny powrót po zakończeniu Studniówki, jeśli nie
są odbierani osobiście przez rodzica/ prawnego opiekuna (załącznik nr 1).
7. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie imprezy powinni posiadać ważny dokument
tożsamości.

8. Przewodniczący samorządu klasowego, najpóźniej na 10 dni roboczych przed
terminem Studniówki przekazują wychowawcom listy uczniów uczestniczących
w uroczystości i osób im towarzyszących.
9. Uczestników studniówki obowiązują stroje wieczorowe .
10. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm
zachowania w miejscach publicznych.
11. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu za wyjątkiem symbolicznej
lampki szampana dla każdego pełnoletniego uczestnika imprezy, wnoszenia
i stosowania używek (narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających),
posiadania broni, materiałów pirotechnicznych i materiałów uznanych
za niebezpieczne.
12. Zakazane jest wnoszenie i spożywanie alkoholu w lokalu, w którym odbywa się
Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek
skonfiskowania wnoszonego alkoholu.
13. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mają
prawa wstępu na imprezę.
14. Podczas Studniówki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz
e-papierosów.
15. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać
usunięci ze Studniówki przez organizatora na ich koszt w trybie natychmiastowym,
w przypadku osób niepełnoletnich z powiadomieniem rodzica (opiekuna) oraz na jego
koszt.
16. Osoby, które naruszą zasady regulaminu mogą zostać także pociągnięte do
odpowiedzialności prawnej, poniosą one również koszty ewentualnych interwencji
służb porządkowych.
17. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność prawna i materialna spoczywa
na ich rodzicach.
III. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
1. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące spoza szkoły zobowiązani
są przekazać najpóźniej na 10 dni roboczych przed studniówką wychowawcom
dane osobowe zapraszanych partnerów, ich oświadczenia, że wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych w celach organizacyjnych (załącznik numer 2) oraz zgody
na wykorzystanie ich wizerunku (załącznik numer 3 i numer 4);
2. Udział w studniówce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
następujących danych osobowych:
a) w przypadku ucznia szkoły: imię, nazwisko, klasa, szkoła, wizerunek, telefon
do rodzica, informacje na temat alergii pokarmowej/diety;
b) w przypadku osoby towarzyszącej: imię, nazwisko, wizerunek, numer telefonu
rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w studniówce;
4. Rodzice oraz uczniowie zapraszający osobę towarzyszącą ponoszą
odpowiedzialność prawną i materialną za jej zachowanie;

5. Uczniowie, odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone
przez siebie lub osoby przez nich zaproszone;
6. Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed
zakończeniem zabawy, zobowiązana/y jest poinformować o tym organizatorów
studniówki lub rodziców pełniących opiekę podczas balu, w celu wyrejestrowania
z listy uczestników.
IV. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:
1. Wychowawcy służą radą i pomocą rodzicom przy organizacji zabawy studniówkowej
oraz zapoznają uczniów i ich rodziców z wewnętrznym regulaminem imprezy.
2. Wychowawcy wspólnie z przewodniczącym klasy zobowiązani są do zebrania
dokumentacji związanej ze studniówką, która stanowi załączniki będące integralną
częścią Regulaminu i przekazania ich przedstawicielowi Komitetu Studniówkowego.
3. Wychowawca gromadzi - zgody rodziców na uczestnictwo w studniówce
niepełnoletnich uczniów naszej szkoły oraz niepełnoletnich osób towarzyszących.
4. Komitet Organizacyjny powinien mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający
kontakt z poszczególnymi rodzicami uczniów oraz rodzicami niepełnoletnich osób
towarzyszących ( załączniki nr 5 i nr 6 ).
5. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania
uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych z regulaminem

V. Zasady dotyczące rodziców:
1. Nad uczniami na studniówce opiekę sprawują wyznaczeni Rodzice(załącznik nr 9).
2. Komitet Studniówkowy powinien zgłosić wychowawcom nazwiska Rodziców
sprawujących opiekę na studniówce.
3. Członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz wspierający ich Rodzice dyżurujący
podczas studniówki są zobowiązani do przybycia na miejsce imprezy 60 minut przed
jej rozpoczęciem. Opuszczenie miejsca studniówki możliwe jest po opuszczeniu
imprezy przez ostatniego uczestnika i sprawdzeniu stanu lokalu po zakończeniu
imprezy.
4. Rodzice pełnią dyżur podczas trwania imprezy: na korytarzach, w toaletach, w szatni,
przy wejściu i na Sali.
5. Rodzice zobowiązani są pełnić opiekę nad uczniami wychodzącymi, w razie potrzeby
na zewnątrz budynku
6. Członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz wspierający ich Rodzice dyżurujący
podczas studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez
uczestników zabawy.
7. Komitet Organizacyjny podczas Studniówki ma listę adresów i numerów telefonów
rodziców uczniów.
8. Dyżurujący na studniówce rodzice zobowiązani są do powiadomienia rodziców ucznia
usuniętego ze studniówki (transport zabezpieczają rodzice ucznia we własnym
zakresie lub pokrywają koszty przejazdu ucznia taksówką).

9. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu po
zakończeniu studniówki – odebrać młodzież osobiście lub wyrazić zgodę na
samodzielny powrót na własną odpowiedzialność.
VI. Zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas studniówki związane z COVID-19
1 Dyrektor zapoznaje Członków Komitetu Organizacyjnego
Studniówki oraz
pozostałych rodziców, uczniów, osoby towarzyszące z wytycznymi Ministerstwa
Edukacji i Nauki, MZ i GIS (załącznik do regulaminu), dotyczącymi zachowania
bezpieczeństwa podczas zabawy studniówkowej oraz zobowiązuje do przestrzegania
i stosowania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze
stanu epidemii, dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej.
2 Członkowie Komitetu Organizacyjnego Studniówki są zobowiązani do
przekazania podmiotowi organizującemu i realizujacemu usługę gastronomiczną
obowiązujących Wytycznych MEiN, MZ i GIS dotyczących organizacji
uroczystości szkolnych - studniówki
3 Podmiot organizujący i realizujący usługę gastronomiczną, jest zobowiązany do
przestrzegania w/w procedur oraz wytycznych przez pracowników i uczestników
studniówki.
VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora, Radę Rodziców, Komitet
Organizacyjny Studniówki.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez zainteresowane strony.
3. Osoby towarzyszące oraz ich rodzice są zobowiązani do zapoznania się z powyższym
regulaminem.
2. Uczniowie oraz osoby towarzyszące potwierdzają własnoręcznym podpisem przyjęcie
do wiadomości Regulaminu.

Elżbieta Gawłowska - wychowawca

Anna Woźniczko

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
rodziców/ prawnych opiekunów uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy oraz
rodziców / prawnych opiekunów niepełnoletnich osób towarzyszących zaproszonych spoza szkoły

Zgadzam się na udział mojego dziecka

(Imię i nazwisko)

w Studniówce
(termin, miejsce Studniówki, godziny Studniówki)

(numer telefonu umożliwiający natychmiastowy kontakt
z rodzicem/opiekunem w czasie imprezy )

(data, i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Jednocześnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na samodzielny
powrót mojego dziecka po Studniówce do domu.

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna dotycząca balu studniówkowego
DANE O OSOBIE TOWARZYSZĄCEJ
1. Imię (imiona) i

nazwisko ........………………………………………………………………..

2. Imię i nazwisko osoby składającej kwestionariusz
…………………………………………………………………………………………………...
........................................................
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osoby składającej kwestionariusz)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub Pana/Pani dziecka danych

osobowych podanych w dokumentach jest dyrektor Liceum Ogólnokształcące im.
Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy, ul. Zamkowa 7, 42-436 Pilica tel.32 6735192,
e mail: zspilica@o2.pl.
Administrator
prowadzi
operacje przetwarzania następujących kategorii danych
osobowych:imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, nr telefonu rodzica.

2. Pani/Pana dane osobowe lub Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w celu organizacji
i zapewnienia bezpieczeństwa podczas balu studniówkowego.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (w związku z art. 6 ust.1
pkt a) RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe lub Pana/Pani dzieckamogą być udostępniane odpowiednim
odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności
administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe lub Pana/Pani dziecka zostaną zanonimizowane lub
zniszczone w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia balu studniówkowego.
6. Przysługuje Pani /Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych lub Pana/Pani dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w
przepisach RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub Pana/Pani dzieckajest dobrowolne,
ale niezbędne do uczestnictwa w balu studniówkowym.

9. Pani/Pana dane lub Pana/Pani dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną ………………………..…………………….
(data i podpis)

Oświadczam, że:
Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Administratora, którym, dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy
w Pilicy moich danych osobowych/danych osobowych mojego dzieckaw celu organizacji
i zapewnienia bezpieczeństwa podczas balu studniówkowego.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
………………………………….
(podpis)
………………………………………
(miejscowość, data)

Załącznik nr 3
Zgoda na wykorzystaniu wizerunku dziecka
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka:
………...................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

przez Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy w Zespole Szkół w
Pilicy, ul Zamkowa 7 42-436 Pilica.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez LO w
z realizowaniem Balu Studniówkowego.

Pilicy wizerunku mojego dziecka w związku

W tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi
w ramach realizacji działań statutowych szkoły, materiałach służących popularyzacji działań
projektowych w LO w Pilicy .
1 Wizerunek dziecka może być wykorzystany w materiałach promocyjnych
i reklamowych, w tym poprzez jego rozpowszechnianie.
2 Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
3 LO w Pilicy gwarantuje, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
4 Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam bezterminowo i nieodpłatnie w zakresie
nieograniczonym ilościowo i terytorialnie.
5 Przyjmuję do wiadomości, że LO w Pilicy może udostępnić przedmiot zgody innym
podmiotom biorącym udział w przedmiotowym przedsięwzięciu.
6 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych oraz, że zapoznałam/em się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
7 Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo w każdym momencie cofnięcia
niniejszej zgody.
Podstawa prawna:
1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r.
Nr 24, poz. 83 ze zm.).
.........................................…………………………
(imię i nazwisko rodzica)
………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis rodzica)

Załącznik nr 4
Zgoda na wykorzystaniu wizerunku
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Liceum
Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy w Zespole Szkół w Pilicy,ul
Zamkowa 7 42-436 Pilica.
………..........................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko osoby pełnoletniej)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez LO w Pilicy mojego wizerunku w związku z realizowaniem
Balu Studniówkowego.

1 W tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób
utrwalonymi w ramach realizacji działań statutowych szkoły, materiałach służących
popularyzacji działań projektowych w LO w Pilicy.
2 Wizerunek może być wykorzystany w materiałach promocyjnych i reklamowych,
w tym poprzez jego rozpowszechnianie.
3 Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
4 LO w Pilicy gwarantuje, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
5 Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam bezterminowo i nieodpłatnie w zakresie
nieograniczonym ilościowo i terytorialnie.
6 Przyjmuję do wiadomości, że LO w Pilicy może udostępnić przedmiot zgody innym
podmiotom biorącym udział w przedmiotowym przedsięwzięciu.
7 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych oraz, że zapoznałam/em się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
8 Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo w każdym momencie cofnięcia
niniejszej zgody.
Podstawa prawna:
1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r.
Nr 24, poz. 83 ze zm.).
……………………………………………………..
(podpis )
………………………………………
(miejscowość, data)

Załącznik nr 5

WYKAZ UCZNIÓW ORAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH UCZNIOM
NA BALU STUDNIÓWKOWYM W DNIU 15 STYCZNIA 2022 ROKU

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwisko i
imię ucznia
liceum

Nazwisko i imię
osoby
towarzyszącej

Czy osoba
towarzysząca
jest pełnoletnia
TAK LUB NIE

Adres
osoby
towarzyszącej

Nr telefonu
osoby
towarzyszącej

Nr telefonu
rodzica osoby
towarzyszącej

Załącznik nr 6
WYKAZ UCZNIÓW KLAS TRZECICH NA BALU STUDNIÓWKOWYM
W DNIU
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwisko
i imię ucznia

Adres
zamieszkania
ucznia

15 STYCZNIA 2022 ROKU
Nr
telefonu Nr telefonu rodzica/opiekuna
ucznia
prawnego ucznia

Załącznik nr 7
WYKAZ UCZNIÓW KTÓRZY ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM STUDNIÓWKI
ORAZ WYTYCZNYMI MEiN, MZ, GIS DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
BALU STUDNIÓWKOWEGO W CZASIE PANDEMI - COVID-19

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwisko
ucznia

i

imię Podpis osoby, która zapoznała się z regulaminem oraz
wytycznymi MEiN, MZ, GIS dotyczącymi bezpieczeństwa
podczas balu studniówkowego -COVID-19

Nazwisko i imię
osoby towarzyszącej
1.
2.
3.
4.
.5.
6.
7.
8.
9.

Załącznik nr 8

WYKAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
POWOŁANYCH DO KOMITETU STUDNIÓWKOWEGO

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna Podpis rodzica/opiekuna prawnego który
prawnego
zapoznał się z regulaminem oraz wytycznymi
MEiN, MZ, GIS dotyczącymi bezpieczeństwa
podczas balu studniówkowego -COVID-19

Załącznik nr 9
WYKAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
PEŁNIĄCYCH DYŻUR
PODCZAS BALU STUDNIÓWKOWEGO W DNIU 15 STYCZNIA 2022 ROKU
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwisko i imię rodzica

Podpis rodzica/opiekuna prawnego który zapoznał
się z regulaminem oraz wytycznymi MEiN, MZ,
GIS dotyczącymi bezpieczeństwa podczas balu
studniówkowego -COVID-19

