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l.

Postanowienia ogólne

§1
Regulamin Studniówki w Liceum Ogolmokształcącym Nr l im. K, l. Gałczyńskiego w Otwocku stanowi
dokument wewnętrzny oraz wprowadzony jesI zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

§2
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki.

§3
Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców
z rąulaminem.

Każda osoba, ktora zapoznała się

z

§4

Regulaminem Studniówki zobowiazana jest do podpisania

stosownego oświadczen ia.

§5
Oświadczenie, o ktorym mowa w § 4 stanowi załącznik nr

,1

do niniejszego regulaminu.

§6
Do sytuacji, których nie reguluje niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy prawa oświatowego i Statutu Liceum Ogolnokształcącego Nr l im. K.

l,

Gałczyńskiego w Otwocku.

ll.

Postanowienia szczególne

§1
Data i czas tnłania studniowki: 17,01.2020 r. godz. 20:00 do godz. 04:00

§2
Studniówka odbywaó się będzie w wynajętym lokalu ,,Biała Perła" Ostrów 74A.

§3
Organizatorami studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych

§4
Rodzicie klas maturalnych, organizujących studniówkę tworzą Komitet Organizacyjny.

§5
Komitet Organ izacyj ny wybiera swoich reprezenta ntów.

Prace związane

z

przygotowaniem studniówki

§6
i wyborem lokalu powinny byc podjęte

w miesiącu wrześniu w roku szkolnym, w którym odbywa się studniowka.

najpóźniej
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Komitet Organizacyjny odpowiad

aza organizację

§7

imprezy.
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§8
Komitet Organizacyjny odpowiała za prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników.

Umowy zawierane

z

§9
innymi podmiotami w zakresie usług na studniówce zawiera

w

imieniu

uczestnikóW Komitet organ izacyjny.

§10
Uczestnikami studniówki mogą być uczniowie, ktorzy zapoznali się z niniejszym Regulaminem i złożyli
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale l § 4. Uczniowie, ktorzy zapraszĄą osoby towarzyszące
odpowiadają za nie.

§

11

Na terenie lokalu, w którym odbywaó będzie się studniowka mogą pzebywać inne osoby, niebędące
uczestnikami, zazgodą Komitetu Organizacyjnego, chyba ze są to słuzby pilnujące bezpieczeństwa.

§12
Uczniów

i ich osoby

towarzyszące obowiązuje strój, stosowny do rangi studniowki.

§13
Komitet Organizacyjny sprawuje opiekę nad uczestnikami i czuwa nad bezpieczeństwem.

§14

W trakcie imprezy obowiązuje

całkowity zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, innych wyrobów

tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, zażywania środkow odurzających.

§15
Uczestnicy studniówki zobowiązują się do przestrzegania zakazu, o którym mowa w § 14, podpisując
oświadczenie.

§16
Oświadczenie, o którym mowa w § 15 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

"

,
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§17
Osoby wnoszące, spoźywające alkohol w lokalu, w którym odbywa się studniówka mogą zostaó
przez Komitet Organizacyjny usunięte z lokalu, a wniesiony alkohol zostanie skonfiskowany,

§18
Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na studniówkę.

§19
Osoby, które naruszą niniejszy Regulamin będą usuwane z lokalu na swoj koszt lub w przypadku osób
niepełnoletnich

-

na koszt rodziców.

§20

Za wszystkie wyządzone szkody w lokalu, w którym będzie odbywać się studniówka, w mieniu
obsługi, osób zaproszonych, innych uczestników, osoba, ktora szkodę spowodowała będzie
odpowiadać na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym prawa cywilnego i prawa
karnego.

§21
Komitet Organizacyjny obowiązany jest stworzyó listę danych kontaktowych w postaci numerów
telefonów wszystkich niepełnoletnich uczestników studniówki.

§22
Zasady dotyczące uczniów

1.

i

osób towarzyszących:

Uczniowie zapraszĄący osoby towarzyszące zobowiązani są podać przed studniówką Komitetowi
Organizacyjnemu dane osobowe zapraszanych osób: imię

i

nazwisko, adres zamieszkania,

telefon kontaktowy, datę urodzenia,

2.

W pzypadku osób niepełnoletnich należy przedstawić Organizatorom pisemną zgodę rodziców
na uczestnictwo w studniowce.

3.

Osoba towarzysząca lub rodzic powinna wyrazic zgodę naprzetwarzanie danych osobowych.

§23
Zasady dotyczące rodzicow:

1.

Rodzice zobowiązanisą zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu.

Regulamin Studniówki

Stroną 1 z B

lll.

postanowienia końcowe

§1
Regulamin obowiązuje od dnia podpisu dyrektora i Komitetu Organizacyjnego.
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OśwłoczENlEo zApozNANlu slĘ z REGuLAMINEM STuDNlowKl
Dane uczestnika:
data, miejscowość

imię i nazwisko (klasa)

ośwloczeHte
Oświadczam, żew dniu........,. zapoznałem(-am) się

z Regulaminem Studniowki ijest on dla

zrozumiały.

podpis

*

Niepotrzebne skreślić.

mnie
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OśwlłoczENlEo zApozNANlU slĘ z cAŁKoWlTyM zAKAzEM plcIA ALKoHoLU, eALENIA
TYToN|U, lNNYGH WYRoBoW ryToNloWYcH, W TYM PAPIERosoW ELEKTRoNlczNYcH,
ZAŻYWANIA ŚROOXOW ODURZAJĄCYC H
Dane uczestnika,
data, miejscowość

imię inazwisko (klasa)

ośwłoczerule

Oświadczam, że w dniu.,. ..,..., zapoznałem(-am) się z całkowitym zakazem picia alkoholu, palenia

tytoniu, innych wyrobów tytoniowych,

w tym

papierosów elektronicznych, zażywania środków

odurzających w trakcie studniówki, ktora odbędzie się w dniu...

podpis

*

Niepotrzebne skreślic
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ZeOOn NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane uczestnika:
data, miejscowość

imię i nazwisko
(ucze ń/osob a towarzysz ąca/rodzidin ny ucze stnik*)

ZeOOa NA PMETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyraźam zgodę
PrZeZ.,

na

przetwarzanie

moich

danych

(podac pełną nazwę Administratora Danych Osobowych),

uczestnictwa w studniowce, ktora odbędzie się w

.

podpis

*

N

iepotrzebne skreślic,

osobowych

w

celu
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1.

Administratorem Danych osobowych;est

2.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu

..

uczestnictwa w studniówce olazzawarcia i wykonania stosownych umów dotyczących organizacji
studniówki.

Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przebtltarzane

4.

w celach, o

których mowa

w

punkcie

2

będą

przechowywane przez okres 1 roku od momentu ich uzyskania.
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w studniówce. Osoba, któĘ

5.

dane dotyczą w celu uczestnictwa w studniówce jest zobowiązana do ich podania, W pzypadku

niepodania wymaganych przez Administratora Danych Osobowych danych uczestnictwo
jest niemozliwe.
Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji zautomatyzowanych, w tym

6.

nie dokonuje profilowania.
7.

*
-

Osoba,

któĘ

dane osobowe

sąprzetlazane ma prawo

do:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby,
ich sprostowania,
usunięcia,

-

ograniczenia przetv,tarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przebllarzania,
przenoszenia danych,
wydania kopii danych,

-

wniesienia skargi

do organu

nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa.
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