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REGULAMIN STUDNIÓWKI 2019 

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

2. Tegoroczna Studniówka odbędzie się 2 lutego 2019 roku w restauracji 

The Royal Manor 
454 Midland Avenue, Garfield, New Jersey, 07026 

w godz. od 7:00 p.m. do 1:00 a.m. 

3. Prosimy uczniów i opiekunów o punktualne przybycie przed godz. 6:15 p.m. wieczorem, aby 
uczestniczyć w próbie POLONEZA. 

4. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm  
zachowania w miejscach publicznych. 

5. Uczestników Studniówki obowiązuje strój wieczorowy (uczniowie: kolory biały, czarny i granatowy). 
 Strój uczestnika Studniówki nie może budzić żadnych zastrzeżeń  
i powinien podkreślać rangę uroczystości. 

5. Podczas trwania Studniówki uczniów obowiązuje: 

 a. Zakaz picia alkoholu i stosowania używek  

 b. Całkowity zakaz opuszczania budynku 

Uczeń (tylko w uzasadnionych okolicznościach), wychodząc ze Studniówki przed jej zakończeniem, 
zobowiązany jest poinformować o tym swojego wychowawcę w celu wyrejestrowania się z listy 
uczestników.  Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości.  Powrót do budynku nie 
jest możliwy, z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda wychowawcy. 

6. Uczniowie (ich rodzice lub prawni opiekunowie) odpowiadają finansowo za ewentualne szkody 
materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nie zaproszone. 

8. W przypadku naruszenia przez ucznia Regulaminu Studniówki, wychowawca jest zobowiązany 
zawiadomić o incydencie rodziców i upewnić się, by uczeń zakończył udział w studniówce. 

9. Uczniowie, Rodzice i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem  
akceptację Regulaminu. 

10. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w tym Regulaminie, mogą zostać usunięci z 
imprezy przez dyrekcję lub wychowawców. 
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Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli 

1. Wychowawcy klas maturalnych są zobowiązani do przeprowadzenia z uczniami  
i rodzicami rozmowy dotyczącej właściwego zachowania podczas Studniówki oraz do zapoznania 
uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z Regulaminem Studniówki. 

2. Wychowawcy klas maturalnych sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas Balu. 

3. Wychowawcy rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów z budynku. 

4. Wychowawcy mają przy sobie wykaz telefonów rodziców (prawnych opiekunów), umożliwiający im 
bezpośredni kontakt z nimi. 

5. W przypadku naruszenia przez ucznia Regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o 
incydencie rodziców i upewnić się, by uczeń zakończył swój udział  
w Studniówce. 
 

Zasady dotyczące rodziców/prawnych opiekunów 

1. Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci i ponoszą ewentualne 
koszty związane ze stratami materialnymi spowodowanymi przez uczniów. 

2. Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, 
umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki. 

3. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie Regulaminu przez 
uczestników zabawy.  W razie stwierdzenia złamania Regulaminu przez uczniów, fakt ten powinni 
zgłosić wychowawcy albo dyrektorowi Szkoły. 

POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU STUDNIÓWKI  
PRZEZ UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH 

Imię i nazwisko ucznia              

Telefon kontaktowy rodziców            

Telefon kontaktowy ucznia              

Podpis ucznia potwierdzający akceptację regulaminu:         

✁


