
Regulamin 

Regulamin imprezy Studniówkowej organizowanej dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. 

1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny. 
(rozpoczęcie -19 stycznia 2019 roku godzina 18:00, zakończenie -06:00(20 stycznia.2019 

roku), adres: Restauracja “Jan”, ul. Lipowa 77, 97-400 Bełchatów.) 
2. Uczestnikami Studniówki mogą być: 

               a. uczniowie i osoby im towarzyszące 

               b. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące 

               c. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy 

               d. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf 

itp.) 

3. Osoby nie posiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu poloneza 

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

4. Uczestników obowiązują stroje wizytowe. 

      5.    Uczestnicy “Studniówki”, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać 

usunięci z imprezy przez dyrekcję, wychowawców bądź rodziców zajmujących się organizacją 

imprezy. 

      6.     Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących: 

               a. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich 

zachowanie. 

               b. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez 

siebie lub osoby przez nich zaproszone. 

 

      7.     Oświadczenia przekazywane dla uczniów przez przewodniczących klas zobowiązują do 

wzięcia odpowiedzialności za własne osoby towarzyszące (w razie wyrządzenia przez nich szkód, to 

uczeń 3 klas I LO zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów). 

      8.     Wyłącznie uczniowie, którzy oddali podpisane przez siebie bądź swoich rodziców lub 

opiekunów prawnych oświadczenie, mają prawo uczestniczyć w imprezie studniówkowej. 

      9.     Oświadczenia muszą zostać dostarczone przez uczniów do przewodniczących klas do 10 

stycznia 2019 roku. 

     10. Uczniowie oraz ich osoby towarzyszące muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości, który 

będzie kontrolowany podczas wchodzenia na imprezę studniówkową. 
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