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Regulamin Balu Studniówkowego 2022 
IV LO im. gen. S.Maczka w Katowicach 

  
Rozdział I 

Zasady ogólne 
  

1. Studniówka odbywa się w wynajętym lokalu i jest imprezą zamkniętą 
organizowaną przez Komitet Organizacyjny (zwany dalej Organizatorem) IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach 
(dalej zwany Szkołą). 

2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Balu Studniówkowego (zwanego 
dalej Studniówką). 

  
Rozdział II 

Zasady szczegółowe 
  

1. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: Przedstawiciele Rodziców / 
Opiekunów Prawnych i Uczniów klas maturalnych Szkoły. 

2. Regulamin został opracowany przez Komitet Organizacyjny. 
3. Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas maturalnych oraz pozostali nauczyciele 

wspierają organizatorów w procesie organizowania imprezy poprzez 
m.in.:ustalanie terminu i miejsca spotkań Komitetu Studniówkowego, 
przepływu informacji, ustalaniu list gości oraz tworzenia scenariusza części 
oficjalnej uroczystości. 

4. Studniówka odbędzie się 28.01.2022 r. w Katowicach, w restauracji Marysin 
Dwór przy ul. Pukowca 17 A w godzinach od 19.00 do 6.00. 

5. Komitet Studniówkowy odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy 
przebieg i bezpieczeństwo uczestników. 

6. Uczestnikami Studniówki mogą być: uczniowie i osoby im towarzyszące, 
wychowawcy, nauczyciele (w tym byli nauczyciele) Szkoły, rodzice i 
opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy, inni zaproszeni goście (np. 
fotograf, DJ.). 

7. Komitet Organizacyjny kompletuje niezbędne dane dot. uczestników 
(uczniowie, osoby towarzyszące, nauczyciele) na podstawie wypełnionych 
formularzy (załącznik nr 1) oraz stanem wpłat z tytułu udziału w Studniówce 
zgodnie ze złożonymi deklaracjami) . Listy te służą jedynie do celów 
organizacyjnych związanych z uroczystością. 

8. Uczestnikami zabawy mogą być: 

 uczniowie klas maturalnych Szkoły wraz z osobami towarzyszącymi 
po wcześniejszym uregulowaniu pełnej odpłatności oraz 
potwierdzeniu o zapoznaniu i stosowanie się do zapisów niniejszego 
Regulaminu, 

 zaproszeni nauczyciele - po wcześniejszym potwierdzeniu swojego 
udziału.  

9. Osoby, które nie posiadają zaproszenia po zakończeniu Poloneza 
zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka. 

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

11. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu, za wyjątkiem 
powtalnej lampki wina musującego. 
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12. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu. 
13. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się 

Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i 
obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu. Skonfiskowany alkohol 
zostanie oddany rodzicoom /  prawnym opiekunom uczestnika Studniówki. 

14. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie, 
mogą zostać usunięci ze Studniówki na wniosek złożony przez opiekunów / 
przedstawicieli Organizatorów będących na miejscu, którzy podejmują 
ostateczną decyzję. Odbywa się to poprzez zawiadomienie bezpośrednio 
uczestnika, który narusza te zasady oraz telefonicznie rodzica lub prawnego 
opiekuna tego uczestnika. 

15. Uczestnik, który zostanie usunięty ze Studniówki w wyniku złamania 
Regulaminu, nie otrzymuje zwrotu kosztów, które poniósł na rzecz opłat 
organizacyjnych związanych z imprezą. 

16. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących: 
- Uczniowie pełnoletni lub opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego 
ponoszą odpowiedzialność za zachowanie osoby towarzyszącej. 
- Uczniowie IV LO zobowiązani są do zapoznania osób towarzyszących 
z Regulaminem Studniówki, 
- Pełnoletni uczniowie lub opiekunowie prawni ucznia odpowiadają 
finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie 
lub osoby przez nie zaproszone, 
- za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników Studniówki 
odpowiadają rodzice / pranwi opiekunowie, 
- W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania określonego 
przez Organizatora terenu.  
- Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed 
zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować dyżurujących 
rodziców w celu wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście 
traktowane będzie jako zakończenie udziału w uroczystości. 

17. W trosce o zapewnienie najwyższego standardu bezpieczeństwa 
uczestników  Studniówki, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 
wystosowania do uczestników prośby o dobrowolne podanie informacji nt. 
posiadanego certyfikatu szczepienia COVID. Jest to związane z 
wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami na okres 1-17.12.2021, których 
dalszy los nie jest znany Organizatorom. Wynika to z konieczności 
zapewnienia przestrzegania ewentualnych rządowych obostrzeń (jeżeli 
zostaną przedłużone i / lub zmienione) dotyczących tego typu wydarzeń 
obowiązujących w dniu planowanej Studniówki.  Brak takiej informacji mógł by 
zaburzyć możliwość zrealizowania imprezy. Powyższe dotyczy wszystkich 
uczestników Studniówki: uczniów, nauczycieli (w tym byłych nauczycieli) 
Szkoły oraz osób towarzyszących (załącznik nr 1). 

18. Rodzice lub inni opiekunowie prawni organizują dyżury podczas Studniówki w 
celu sprawowania opieki nad uczestnikami oraz przestrzeganiem porządku, w 
tym zapisów Regulaminu. Godziny dyżurów będą  określone w załączniku     
nr 2, który zostanie uzupełniony nie później niż 7 dni przed imprezą. 

19. Żywność która nie zostanie skonsumowana w trakcie imprezy, a która 
nadawać się będzie do wykorzystania, zostanie odpowiednio zapakowana 
przez personel restauracji w której odbywać się będzie Studniówka i 
przekazana Organizatorom w celu dostarczenia do jadłodzielni w Katowicach. 
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20. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Studniówce później niż 14 dni przed 
jej terminem nie otrzyma zwrotu dokonanych wpłat. 

 
Rozdział III 

Postanowienia końcowe 
  

1. Regulamin został zaopiniowany przez  Dyrektora Szkoły. 
2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Szkoły. 
3. Uczestnicy imprezy szkolnej poświadczają pisemnie zapoznanie się z 

regulaminem studniówkowym. (załącznik nr 1) 
4. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do 

zapoznania uczniów z regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia 
własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości i zapoznania z nim 
osób towarzyszących. 

5. Regulamin dostępny jest w sekretariacie, na stronie internetowej Szkoły oraz 
w miejscu odbywania się imprezy. 

 
 
 
Komitet Organizacyjny Studniówki 2022 IV LO w Katowicach 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Balu Studniówkowego IV LO im. gen. Stanisława 
Maczka w Katowicach  
 

Prosimy o podanie nam poniższych dane, na podstawie których będziemy mogli dokończyć 
przygotowania do Studniówki i zwrot wypełnionego formularza do dn. 22.12.2021r. 

Imię i nazwisko ucznia / uczennicy 

Klasa: … 

Wymagania dietetyczne – zaznacz właściwe poniżej 

 Dieta bezglutenowa Dieta bez 
laktozy 

Wegan Inna – jaka? np. alergie 
pokarmowe 

Uczeń / 
Uczennica 

TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE  

Osoba 
towarzysząca 

TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE  

 
Mając na uwadze ryzyko związane z koronawirusem dla uczestników i dla nas jako Organizatorów 
zabawy prosimy również o dobrowolne podzielenie się z nami informacja o statusie szczepienia na 
COVID uczestnika Studniówki i osoby towarzyszącej. W przypadku wprowadzanych przez rząd 
kolejnych obostrzeń, limitów uczestników niezaszczepionych w tego typu wydarzeniach konieczne 
jest byśmy mogli z całą odpowiedzialnością określić czy impreza może się odbyć, ponieważ 
obowiązujące w dniu imprezy restrykcje zostaną spełnione. 

 W pełni zaszczepiony / -
ona 

Nie jestem zaszczepiony / 
-ona 

Odmawiam 
odpowiedzi 

Uczeń / Uczennica    

Osoba 
towarzysząca 

   

 
Numer telefonu kontaktowego do rodzica / opiekuna – do potrzeby kontaktu z rodzicem / 
opiekunem w trakcie trwania Studniówki: …………………………… 

Podczas Studniówki chcę siedzieć przy stoliku:  

- ze swoją klasą  - z klasą mojej osoby towarzyszącej ……..  - z inną klasą ………. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Studniówki 2022 IV Liceum im. Maczka w 
Katowicach, przyjmuję go do wiadomości,  zobowiązuję się do zapoznania z nim osobę, która mi 
będzie towarzyszyć oraz do stosowania. 
 

 

Podpis rodzica / opiekuna     Podpis ucznia / uczennicy 

…………………………………….     …………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Balu Studniówkowego IV LO im. gen. Stanisława 
Maczka w Katowicach  
 

Lista dyżurujących rodziców 
 

Klasa  Pierwsza zmiana dyżurujących 
18:30 – 00:00 

Druga zmiana dyżurujących 
00:00 – 06:00 

3 AG    

3 BCG   

3 DG    

3 EG   

   

   

                                                                


