
 

REGULAMIN STUDNIÓWKI 

w XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Johanna Wolfganga Goethego 

Zasady ogólne  

1. Regulamin studniówki w XLIX LO w Warszawie jest wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora szkoły, określającym sprawy 

porządkowe dotyczące organizacji w/w uroczystości.  

2. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.  

3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki.  

4. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem.  

5. Uczniowie, rodzice i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu.  

6. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły.  

7. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Komitet Organizacyjny.  

 
Zasady szczegółowe  

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

2. Organizatorami studniówki są rodzice klas III, których reprezentuje Komitet Organizacyjny, odpowiedzialny za przygotowanie i 

przebieg uroczystości, utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.  

3. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do poinformowania 

odpowiednich służb (policja, straż miejska) o miejscu i terminie studniówki.  

4. Komitet Organizacyjny odpowiada za przygotowanie uroczystości, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników.  

5. Komitet Organizacyjny i rodzice uczniów klas III sprawują opiekę nad uczestnikami studniówki podczas trwania balu.  

6. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.  

7. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone podporządkowują się zaleceniom Dyrektora szkoły, 

wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego.  

8. Strój uczestnika studniówki nie może budzić żadnych zastrzeżeń i powinien podnosić rangę uroczystości.  

9. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych i zaproszone przez nich osoby towarzyszące oraz dyrekcja, 

wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, a także inni zaproszeni goście (np. władze oświatowe).  

10. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.  

11. Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 14 dni przed uroczystością, do podania organizatorom 

danych osób towarzyszach (imię i nazwisko, adres, PESEL). Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu 

udostępniane i służą wyłącznie celom organizacyjnym . 

12.Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub przez osoby im towarzyszące.  

13. Podczas trwania studniówki obowiązuje:  

a) całkowity zakaz spożywania alkoholu podczas trwania imprezy.  

b) całkowity zakaz używania środków odurzających (narkotyki, tzw. dopalacze, itp.)  

c) zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8.04.2010 r.  

d) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów  

e) zakaz opuszczania budynku – wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości.  

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

15. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione 

mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu.  

16. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym z 

powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica. Ponadto mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni 

również koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.  

17. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, umożliwiające 

natychmiastowy kontakt z nimi podczas imprezy .  

18. Uczestnicy Studniówki, w trakcie trwania imprezy nie mogą poruszać się poza miejscem wyznaczonym przez organizatorów 

studniówki. Nieakceptowalne jest wchodzenie na wyższe piętra hotelowe oraz korzystanie z pokoi hotelowych (zachowanie takie 

traktowane będzie jako zakończenie udziału w imprezie i skutkować będzie wezwaniem rodziców do odbioru ucznia lub osoby 

towarzyszącej). 

19. Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w części oficjalnej studniówki, zajmując miejsca w wyznaczonej do tego celu części 

hotelu. Rodzice, uczniowie ani inni goście nie mają wstępu na piętro przed zakończeniem części oficjalnej.  

20.Osoby nieposiadające zaproszenia (rodzice, inne osoby) po zakończeniu poloneza zobowiązane są do opuszczenia budynku, w 

którym odbywa się studniówka.  
21. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają młodzież z sali lub uczniowie wracają na własną odpowiedzialność.  

22.Integralną część regulaminu stanowią załączniki nr 1,2,3 oraz załącznik nr 4 Regulamin Airport Hotel Okęcie 

KOMITET STUDNIÓWKOWY                                                                                                               DYREKTOR SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

do Regulaminu Studniówki XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Johanna Wolfganga Goethego 

Studniówka  jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas III przy wsparciu dyrekcji szkoły i 

nauczycieli. 

1. Udział w studniówce jest dobrowolny 

2. Termin studniówki to 18.01.2019. 

3. Miejsce  studniówki: Airport Hotel Okęcie, ul. KOR 24, 02-145 Warszawa. 

4. Koszt uczestnictwa w studniówce: 

• dla uczniów  350 PLN 

• dla osób towarzyszących 250 PLN 

5. Bal rozpoczyna się polonezem o godzinie 18.00 i ta część oficjalna jest  otwarta dla wszystkich .  

6. Część druga uroczystości  studniówkowych  jest imprezą zamkniętą, na która obowiązują imienne zaproszenia. 

7. Zaproszeni na poloneza są wszyscy uczniowie klas III, a uprawnieni do uczestnictwa w części zamkniętej balu są ci uczniowie, 

którzy opłacili pełne składki za siebie, osobę towarzyszącą  i ich nazwiska znajdują się na listach uprawniających do wstępu na salę 

balową. 

8. Poloneza tańczą uczniowie, którzy uczestniczyli w próbach organizowanych w szkole, jak również ci uczniowie klas 

maturalnych, którzy wyrażą chęć tańczenia, a nie chcą uczestniczyć w części drugiej balu. Część oficjalna jest imprezą otwartą i 

udział w niej nie wiąże się z żadnymi kosztami dla ucznia.  

9. Rodzice lub opiekunowie uczniów niepełniący żadnej funkcji w czasie trwania balu mogą uczestniczyć tylko w części oficjalnej 

studniówki. 

10. Palenie tytoniu jest dopuszczalne dla pełnoletnich uczestników tylko w wyznaczonym do tego miejscu ( palarnia na parterze) .  

11.Złamanie całkowitego zakazu palenia na terenie hotelu skutkuje uruchomieniem się systemów przeciwpożarowych i 

przerwaniem imprezy dla wszystkich uczestników studniówki.  

12.Uczestnicy studniówki, którzy złamią  zasady organizacji i przebiegu imprezy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności 

wg decyzji Dyrekcji Szkoły. Poniosą oni również koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat 

spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem. 

13.Działania  niedozwolone w budynku: 

● agresywne zachowania ( agresja słowna i fizyczna ) wobec uczestników i organizatorów studniówki, 
● nieposzanowanie mienia innych uczestników i właściciela budynku, 
● nieposzanowanie godności osobistej uczestników i organizatorów studniówki. 

 

14. Zabawa trwa do godz. 4.00.  Osoby nie mogące uczestniczyć w balu do końca zobowiązane są wcześniej złożyć pisemne 

oświadczenie rodziców określające, czy uczeń wraca na własną odpowiedzialność czy też zostaje odebrany przez rodzica lub 

opiekuna. Zasada ta obowiązuje nawet pełnoletnich uczniów.  

 

15. Po zakończeniu studniówki rodzice odbierają młodzież z sali lub uczniowie wracają na własną odpowiedzialność.  

 

 

KOMITET STUDNIÓWKOWY                                                                                   DYREKTOR SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  NR 2 

 

UWAGA: Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją udziału w studniówce. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW 

XLIX LO W WARSZAWIE  BIORĄCYCH UDZIAŁ W STUDNIÓWCE 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko ucznia, klasa 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z regulaminem studniówki w XLIX LO w Warszawie 

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

odebrania go/jej z imprezy.  

 

                                                                                                     …………………………………………     
                                                                                                                 podpis rodzica  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW 

XLIX LO W WARSZAWIE  BIORĄCYCH UDZIAŁ W STUDNIÓWCE 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko ucznia, klasa 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z regulaminem studniówki w XLIX LO w Warszawie 

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

odebrania go/jej z imprezy.  

 

                                                                                                     …………………………………………     
                                                                                                                 podpis rodzica  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW 

XLIX LO W WARSZAWIE  BIORĄCYCH UDZIAŁ W STUDNIÓWCE 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko ucznia, klasa 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z regulaminem studniówki w XLIX LO w Warszawie 

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

odebrania go/jej z imprezy.  

 

                                                                                                     …………………………………………     
                                                                                                                 podpis rodzica  

 

 

 

 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU STUDNIÓWKI PRZEZ UCZNIÓW KLASY III…... 
UWAGA: Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w studniówce. 

 
Lp Imię  i Nazwisko ucznia  podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    
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20.    

21.    
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23.    
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25.    
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31.    

32.    
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

REGULAMIN AIRPORT HOTEL OKĘCIE 
  
  
Szanowni Państwo, 
Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu Państwa  i Państwa gości w naszym hotelu prosimy o 
zapoznanie się z poniższym Regulaminem Hotelu oraz o stosowanie się do jego zaleceń. 
  

1. Wejście do hotelu dla uczestników studniówki znajduje się po lewej stronie budynku pod napisem 
Konferencje. Tu znajduje się szatnia, toaleta oraz sala do poloneza. 

2. Nauczyciele mają zapewniony bezpłatny parking podziemny. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego 
parkingu naziemnego. 

3. Hotel wyposażony jest w system przeciwpożarowy składający się z systemu zraszaczy i czujników-
wykrywaczy dymu. Uszkodzenie zraszaczy zainstalowanych w sufitach powoduje natychmiastowe 
zalanie wodą pomieszczenia i pomieszczeń przyległych. Udowodniona wina organizatora i jego gości 
skutkuje pokryciem kosztów szkód przez organizatora. Uruchomienie czujników-wykrywaczy dymu 
powoduje natychmiastowe powiadomienie i wyjazd Straży Pożarnej na koszt organizatora imprezy, 
jeśli uruchomienie nastąpiło z winy jego i jego gości.  

4. Na terenie całego hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. 
5. Zakazuje się wnoszenia materiałów palnych na teren hotelu.  
6. Zakazuje się zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.  
7. Zakazuje się ograniczania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych i wyjść ewakuacyjnych.  
8. Zakazuje się poruszania po hotelu poza terenem objętym umową.  
9. Zakazuje się wnoszenia na teren hotelu alkoholu zakupionego poza punktami sprzedaży w hotelu.  
10. W przypadku niebezpieczeństwa prosimy opuścić hotel poruszając się oznaczonymi drogami 

ewakuacyjnymi używając wyjść ewakuacyjnych.  
11. Zakazuje się brawurowego zachowania w windach oraz niebezpiecznego wychylania ponad balustrady.  
12. Nagłe przypadki prosimy zgłaszać pracownikom hotelu, w  szczególności pracownikom ochrony z 

plakietkami “Guest service”. 
 

 


