
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2019  

  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu 

Podstawa prawna:  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU   

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 

215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968)  

 Statut Liceum Ogólnokształcącego im.  Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu  

1. Termin i miejsce studniówki: 

Dom weselny „Galicja”, 38-333 Klęczany 

12 stycznia 2019r. 

 

2. Czas rozpoczęcia: 

Godz. 18: 00, 12 stycznia 2019r. 

3. Czas zakończenia: 

Godz. 02:00,  13 stycznia 2019r. 

4. „Studniówka” organizowana  jest przez rodziców uczniów klas maturalnych, których reprezentuje 

Komitet Organizacyjny,  przy wsparciu dyrekcji szkoły, wychowawców klas i nauczycieli.  

5. Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Studniówki. 

6.  Za bezpieczeństwo młodzieży i przebieg zabawy odpowiedzialni są rodzice pełniący dyżur 

według  odrębnych ustaleń – harmonogram dyżurów (imiona i nazwiska rodziców) jest 

przedstawiany dyrekcji na 7 dni przed zabawą. ( załącznik nr 1) 

7. Wychowawcy uczniów klas maturalnych oraz osoby wskazane przez nich są zobowiązani do 

udziału w Studniówce aż do czasu jej zakończenia, określonego w regulaminie. 

8. W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich goście i osoby 

towarzyszące. 

9. Przewodnicząca/y klasy lub inna wyznaczona osoba, przedkłada dyrekcji imienną listę uczniów i 

osób  towarzyszących z numerem pesel oraz telefonem do rodziców, na 7 dni  przed studniówką 

(załącznik nr 2).  Lista zawiera również podpis  ucznia z adnotacją, że zobowiązał się do 

przestrzegania regulaminu studniówki i bierze odpowiedzialność za osobę towarzyszącą. 



10. Osoby niepełnoletnie przedstawiają zgodę rodziców na uczestnictwo w zabawie (załącznik nr 3) 

11. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w 

miejscach publicznych. 

12. Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do podporządkowania się 

zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego. 

13. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:  

a) obowiązuje  strój  wieczorowy  

b) zabrania się kupowania, wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków, 

dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych 

c) osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych 

nie będą wpuszczone na imprezę 

d) zakazuje się wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów. 

e)  uczniowie są odpowiedzialni za osoby towarzyszące, 

f) W trakcie trwania Studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu domu 

weselnego „Galicja” 

g) każdy uczestnik zabawy jest zobowiązany do poddania się badaniu alkomatem, na żądanie 

organizatorów. 

14. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność w 

tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

15. W przypadku osoby, która w dniu imprezy nie ukończyła 18 roku życia, po zakończeniu 

Studniówki jej opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika. Dopuszcza 

się samodzielny powrót tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekazania pisemnej 

zgody opiekuna prawnego (załącznik nr 3) 

16. Minimalny wiek uczestnika Studniówki określa się na ukończone 16 lat w dniu trwania imprezy. 

17. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy ujęte w niniejszym 

regulaminie zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu z powiadomieniem 

rodziców. 

18. Komitet organizacyjny odpowiedzialny jest za rozliczenie kosztów imprezy i przedłożenie  

rozliczenia jej  uczestnikom w terminie do 30 dni. 

19. Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły. 

Komitet Organizacyjny                                                     Dyrektor Szkoły  

 

 

 



Załącznik nr 1 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PODCZAS STUDNIÓWKI   

  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu 

1. Termin studniówki: 12 stycznia 2019r. 

2. Miejsce Studniówki :  Dom weselny „Galicja”, 38-333 Klęczany 

 Godziny dyżurowania  Imię i nazwisko rodzica    Podpis rodzica  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

Lista uczestników zabawy studniówkowej w dniu ………………. klasa …………………………  

Podpis ucznia jest zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu studniówki i odpowiedzialności za osobę 

towarzyszącą*.  

Lp Imię nazwisko ucznia  Telefon do 

rodziców/prawnych 

opiekunów  

Osoba 

towarzysząca  

Pesel  Podpis ucznia  

Nr  Nazwisko i imię      

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       

 

Organizator  zabawy z Rady Rodziców      Wychowawca klasy  

 

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

 

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

 

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

 

*dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego na potrzeby organizacji balu  

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIECZU  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) z dnia 27 kwietnia  2016 r. (Dz.  Urz.  UE  nr 119), zwanego dalej 

RODO:  

1. Administratorem Danych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego   w  

Bieczu, 38-340 Biecz, ul. Tysiąclecia 2, tel. 13 447 10 45, email: 

sekretariat@lobiecz.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, email: 

iod@zszgorlice.edupoczta.pl tel. 18 353 51 16.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe uczniów i ich rodziców w celu realizacji zadań 

oświatowych.  

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:   

• art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,   

• ustawa z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2198, z późn. 

zm.),   

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe (Dz. U.  z  2018  r.,  poz.  996,  z  późn.  

zm.),   

• inne przepisy prawa krajowego, z których wynikają zadania w zakresie rekrutacji, nauczania 

ogólnokształcącego, zadania dydaktyczno-opiekuńczo wychowawcze oraz promocja szkoły.  

5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym organom i podmiotom wyłącznie  

w granicach określonych przepisami prawa.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 

3 celów, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.   

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w granicach 

określonych prawem.  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony  

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 3  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA  BIORĄCEGO UDZIAŁ W STUDNIÓWCE 

LO BIECZ 2019 r.  

 

1. Zgadzam się na uczestnictwo mojego syna/ córki  ..........……………………………………………,                      

uczęszczającego do klasy ......................................., w Balu Studniówkowym w dniu 12 stycznia 2019r.   

1. Zapoznałam/em* się z regulaminem studniówki Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Bieczu  i go akceptuję.  

2. W razie niewłaściwego zachowania mojego córki/syna*  podczas studniówki, zobowiązuję  

się do niezwłocznej interwencji i zabrania mojego dziecka z imprezy.  

3. W razie niewłaściwego zachowania osoby towarzyszącej mojemu dziecku (nie będącej uczniem LO 

Biecz), zobowiązuję się do niezwłocznej interwencji i zabrania osoby towarzyszącej z imprezy.  

4. Oświadczam, że odbiorę córkę/syna* z imprezy/     Oświadczam, że moje dziecko wróci do domu  

Samodzielnie i biorę pełną odpowiedzialność za jego powrót do domu.  

  

………………………………….....................................                numer telefonu rodzica  

  

………………………………….....................................           adres zamieszkania dziecka  

  

……………………………………….............................                    podpis rodzica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  ORAZ  UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA 

WYSPIAŃSKIEGO W BIECZU 

biorącego  udział w Studniówce w dniu 12.01.2019r.  

 Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki w Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Bieczu 

2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki zobowiązuję się do 

niezwłocznego odebrania go/jej z uroczystości.  

3. W razie niewłaściwego zachowania osoby towarzyszącej mojemu dziecku (nie będącej uczniem LO 

Biecz), zobowiązuję się do niezwłocznej interwencji i zabrania osoby towarzyszącej z imprezy.  

 

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

Podpis rodzica                                                                              Podpis ucznia 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  ORAZ  UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA 

WYSPIAŃSKIEGO W BIECZU 

biorącego  udział w Studniówce w dniu 12.01.2019r.  

 Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki w Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Bieczu 

2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki podczas studniówki zobowiązuję się do 

niezwłocznego odebrania go/jej z uroczystości.  

3. W razie niewłaściwego zachowania osoby towarzyszącej mojemu dziecku (nie będącej uczniem LO 

Biecz), zobowiązuję się do niezwłocznej interwencji i zabrania osoby towarzyszącej z imprezy.  

 

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

Podpis rodzica                                                                              Podpis ucznia 

 


