REGULAMIN
Regulamin Balu Studniówkowego
ZSZ im.Stanisława Staszica w Barlewiczkach
I. Podstawowe informacje
1.Termin balu: 26 stycznia 2019r.
2.Miejsce odbywania się balu: Sala Bankietowo Konferencyjna „Duet” Sztumska wieś 114 82-400
Sztum.
3.Czas rozpoczęcia balu: 19:00 ,przybycie uczestników do 18:45 ,przybycie uczniów tańczących
poloneza 18:00.
4.Cas zakończenia balu 4:00.
II. Zasady ogólne:
1.Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
2.Studniówka może odbywać się w szkole lub wynajętym do tego celu lokalu. W obu tych
przypadkach Studniówka traktowana jest jako impreza szkolna.
3.Regulamin dotyczy wszystkich uczestników studniówki.
4.W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa obywatelskiego, Statutu
Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
III. Zasady szczegółowe
1.Organizatorzy balu odpowiadają za przygotowanie sali balowej ,wyboru menu, Dj-a ,dodatkową
ochronę oraz za zaproszenia dla kadry nauczycielskiej i gości.
2.W balu uczestniczą uczniowie klas IV oraz zaproszone przez niech osoby towarzyszące. Uczniowie
oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.
3.Uczniowie biorący udział w balu są zobowiązani najpóźniej do 24.01.2019r. przedstawić
organizatorom dane osób towarzyszących w tym telefon kontaktowy do rodziców.
4.Podczas balu studniówkowego obowiązuję:
a)Całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu ,narkotyków oraz innych środków
odurzających – zgodnie z art.14 ust.1 pd.1 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciw działaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002r Nr.147, poz.1231). Osoby nietrzeźwe nie będą
wpuszczane na teren obiektu. Osoby spożywające alkohol na terenie obiektu , w którym odbywa się
bal studniówkowy będą wyprowadzane przez pracownika ochrony , który będzie dbał o
bezpieczeństwo uczestników balu , oraz będą wzywani rodzice takiej osoby.
b)Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
5.Uczestnicy balu zobowiązują się do wykonywania poleceń organizatorów , obsługi lokalu , grona
pedagogicznego , rodziców oraz dodatkowo zaproszonej ochrony. W uzasadnionych przypadkach
uczestnicy (uczniowie i osoby trzecie) zobowiązani są do poddania kontroli wnoszonych toreb w
nawiązaniu do punktu 4 niniejszego regulaminu.

a)W celu identyfikacji należy zabrać dowód osobisty (każdy uczestnik balu) , który będzie podstawą
do wejścia na sale , w której odbywać się będzie bal studniówkowy.
6.Ubiorem obowiązującym na balu studniówkowy jest stój wizytowy(dotyczy także osób
towarzyszących).
7.Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w części oficjalnej balu.
8.Organizatorzy balu nie odpowiadają za rzeczy pozostawione czy zapominane wszystkich
uczestników.
9.Rodzice / opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za udowodnione zniszczenia dokonane
podczas balu przez syna/córkę i zostanie obciążony ewentualnymi kosztami naprawy.
10.Uczestnicy balu studniówkowego , którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu uroczystości
muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym i odebrani przez rodzica lub prawnego opiekuna na
jego koszt. Ponadto mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności wg. Decyzji Pani Dyrektor.
Ponoszą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty
strat spowodowanych nieodpowiedzialnym zachowaniem.
11.Po zakończeniu uroczystości rodzice obierają młodzież osobiście lub zgodnie z dyspozycją
podpisanego oświadczenia podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu.
12.Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.Stanisława
Staszica w Barlewiczkach biorących udział w balu studniówkowym 2019r. , podpisany przez uczniów
oraz rodziców / opiekunów prawnych jako załącznik do regulaminu potwierdza i akceptuje niniejszy
regulamin.
Komitet organizacyjny
Balu Studniówkowego 2019

