
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2023 

uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, 

 ul. Gagarina 5, 25-031 Kielce 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949) 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. poz. 487 oraz z 2017r. poz. 2245 i2439) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. 

U.2020.1604, tekst jednolity z dnia 17.09.2020r.) 

Statut VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. 

1) Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas 

maturalnych, których reprezentuje Komitet Studniówkowy utrzymujący stały kontakt z 

Dyrektorem Szkoły i wychowawcami klas. 

2) Termin i miejsce studniówki: Hotel Binkowski w Kielcach, 28.01.2023 r 

3) Czas rozpoczęcia: godzina 19:00, 28.01.2023 r. 

4) Czas zakończenia: godzina 5:00, 29.01.2023 r. 

5) Komitet Studniówkowy zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb o 

miejscu i terminie Studniówki. 

6) Zadaniem Komitetu studniówkowego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie nad jej 

prawidłowym przebiegiem. 

7) Rodzice uczniów klas maturalnych sprawują opiekę nad uczestnikami Studniówki ze 

swoich klas w czasie trwania balu. W razie zaistnienia konieczności Rodzice mogą zwrócić 

się do Wychowawców uczniów klas maturalnych, o pomoc przy sprawowaniu opieki nad 

uczestnikami Studniówki ze swoich klas.  

8) Rodzice powinni mieć przy sobie listę uczestników wraz z numerami telefonów ich 

rodziców, co umożliwi kontakt z rodzicami uczniów konieczny w przypadku naruszenia 

przez nich niniejszego Regulaminu. 

9) Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania Statutu szkoły oraz ogólnie 

przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych. 

10) Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są podporządkowania 

się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Studniówkowego. 

11) Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości. 

12) W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu 

odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególnych 

przypadkach kodeksu karnego. 

13) W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich goście i 

osoby towarzyszące. 



14) Uczestniczący w Studniówce uczniowie dostarczają organizatorom Studniówki 

wypełniony Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu najpóźniej 21 dni przed imprezą i 

potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem własnoręcznym podpisem - Załącznik nr 1. 

15) Komitet Studniówkowy najpóźniej 14 dni przed terminem Studniówki przekazuje 

wychowawcom klas listy uczestników, a wychowawcy omawiają z uczniami regulamin 

imprezy na godzinach z wychowawcą. 

16) Podczas trwania Studniówki obowiązuje całkowity zakaz: 

1.   palenia papierosów w tym elektronicznych, wnoszenia i spożywania narkotyków, 

dopalaczy i alkoholu  (osoby będące pod wpływem tych środków nie będą mogły 

uczestniczyć w imprezie); 

2.   wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów; 

3.   opuszczania terenu Hotelu Binkowski w Kielcach w trakcie trwania balu  (osoby, które 

opuszczą hotel bez uzgodnienia z organizatorem, nie będą do niego ponownie 

wpuszczone); 

4.   osoby opuszczające lokal przed zakończeniem imprezy są zobowiązane do       

poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy. 

17) Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy zobowiązany      
jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu.                                                                                              
18) W przypadku osoby, która w dniu imprezy nie ukończyła 18 roku życia, po zakończeniu 
Studniówki jej opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika.                              
19) Dopuszcza się samodzielny powrót tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego 
przekazania pisemnej zgody opiekuna prawnego – Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.                       
20) Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni zwracać uwagę na przestrzeganie 
regulaminu przez uczestników imprezy, a w razie złamania regulaminu powiadomić o tym 
fakcie wychowawcę, Dyrektora Szkoły, a jeśli zachodzi taka konieczność służby porządkowe 
(Policję).                                                                                                                                                                
21) Komitet Studniówkowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.        
22) Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statutu Szkoły.             
23) Regulamin został zaopiniowany  przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców.                                        
24) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komitetu 
Studniówkowego.                                                                                                                                               
25) Komitet Studniówkowy jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego 
Regulaminu w każdym momencie.                                                                                                     
26) Korespondencję do Komitetu Studniówkowego kieruje się na adres szkoły.                                    
27) Regulamin dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.                                    
28) W trosce o prawidłowy i bezpieczny przebieg studniówki Komitet Studniówkowy uchwala 
niniejszy Regulamin. 

 

Rada Rodziców                                                             Przewodnicząca Komitetu Studniówkowego 

 

……………………………..                                                            …………………………………………………… 



Załącznik Nr 1 

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Studniówki przez Uczniów klasy IV…..  

VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Własnoręczny  
ucznia 

Data 

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.    

31.    

32.    

33.    

34.    
 

UWAGA! 

Brak podpisu Ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Studniówce 



Załącznik nr 2 

……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………... 

(adres zamieszkania) 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

(nr telefonu) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

rodziców/ opiekunów prawnych 

niepełnoletnich uczestników Studniówki 2023 

VI LO im Juliusza Słowackiego w Kielcach 

 

Wyrażam zgodę oraz biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego syna/ 

mojej córki………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                  (imię i nazwisko) 

po zakończeniu Studniówki VI LO im. Juliusz Słowackiego w Kielcach w dniu 29.01.2023 r. 

 

 

 

 

       ……………………………………………………………… 

       (data, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna) 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie Ucznia biorącego udział w balu studniówkowym 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………… klasa……………………………… 

                                                        (Imię i nazwisko)  

oświadczam, że biorę udział w balu studniówkowym klas maturalnych VI LO im. Juliusza 

Słowackiego w Kielcach w dniu 28.01.2023 r. w Hotelu Binkowskim w Kielcach 

bez osoby towarzyszącej/ z osobą towarzyszącą, której dane podaję poniżej* 

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

*Niepotrzebne skreślić 

 

Jednocześnie informuję, że akceptuję poniższe warunki uczestnictwa w balu 

studniówkowym: 

1) Maturzyści oraz ich osoby towarzyszące będą wylegitymowani przed wejściem do lokalu 

w celu potwierdzenia tożsamości 

2) Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną wpuszczone. 

3) Maturzyści oraz ich osoby towarzyszące, które przyjdą na bal pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających nie zostaną wpuszczeni do lokalu przy czym nie będzie im 

przysługiwał zwrot kosztów uczestnictwa. 

4) Maturzyści oraz ich osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania ogólnie 

przyjętych norm społecznych i obyczajowych oraz Regulaminu Studniówki.                             

W przeciwnym razie nie będą mogły uczestniczyć w balu. 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

          (data oraz czytelny podpis ucznia) 

 

 

 

 

 



Zasady przetwarzania danych osobowych 
 

1 . W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Komitet studniówkowy informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników studniówki klas trzecich VI L.O. im. 
J. Słowackiego w Kielcach,  jest Przewodnicząca  Komitetu Studniówkowego przy VI 
L.O. im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5, 25-031 Kielce, Pani Agnieszka 
Kowalska.  W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych 
osobowych Uczestnicy, o których mowa w pkt 1, mogą skontaktować się z 
Administratorem na adres e-mail: biuro@ukowalskich.pl, 

2) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia ilości uczestników 
studniówki, zawarcia i realizacji umowy, a także w celu komunikacji związanej z 
wykonaniem umowy w tym bezpieczeństwa Uczestników imprezy studniówkowej; 

3) odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy 
pomiędzy Administratorem a tym podmiotem; 

4) przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji Umowy i przechowywane przez niezbędny okres  jednak nie 
dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia i rozliczenia studniówki.  

5) osobom, o których mowa w pkt 1, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy 
czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres 
przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz przenoszenia danych; 

6) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora, osobom, o których mowa w pkt 1, przysługuje prawo wniesienia 
skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

7) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu; 

8) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy (realizacji 
studniówki); brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy 
studniówki; 

9) osoby, o których mowa w pkt 1, mają prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5. 

2. W przypadku gdy Uczestnik  jest osobą prawną, dane osobowe osób wskazanych do 
reprezentacji Uczestnika oraz do kontaktów, będą przetwarzane odpowiednio na 
zasadach wskazanych w ust. 1. 

 
 


