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§ 1. 

Postanowienia Początkowe: 

1. „Noc filmowa z grami planszowymi ”, w Podkowiańskim Lo nr 60 zwana dalej Nocą w 

Szkole, jest wydarzeniem kulturalno-oświatowym skierowanym do uczniów 

wszystkich klas. 

2. Noc w Szkole ma realizować cele: wychowawcze, rekreacyjne, integracyjne, 

edukacyjne. 

3. Noc w Szkole jest organizowana w godz. od 19.00 do 7.30. za zgodą dyrektora Szkoły, 

w uzgodnionym terminie. 

4. Decyzję o organizacji Nocy w Szkole podejmuje dyrektor Szkoły. 

§ 2. 

Zasady: 

1. Na terenie Szkoły podczas Nocy w Szkole równolegle z Regulaminem Nocy w Szkole, 

obowiązuje Statut Szkoły PLO60 oraz zasady kultury  osobistej;  wszyscy  uczestnicy  

są  zobowiązani  do  ich  przestrzegania i podporządkowania się opiekunom 

wyznaczonym przez Organizatorów. 

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek. Zabronione 

jest wnoszenie: alkoholu, energetyków, papierosów, e-papierosów, narkotyków i innych 

używek.  

3.  Przed opuszczeniem szkoły uczniowie są zobowiązani do uporządkowania sprzętu i 

użytkowanych pomieszczeń. 

4. W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów, nieprzestrzegania 

obowiązujących zasad przez uczestnika Nocy w Szkole, opiekun zawiadamia 

telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych), którzy są zobowiązani do 

natychmiastowego odbioru dziecka ze Szkoły  

5. Uczestnicy nie spożywają posiłków podczas rozgrywek gier, jedzą tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

6. Uczestnicy w trakcie Nocy w szkole, dbają i nie niszczą udostępnionych gier, dbając o ich 

kompletność.  
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§ 3. 

Organizacja: 

1. Uczestnikami Nocy w szkole są wyłącznie  uczniowie PLO60, którzy dostarczą podpisane 

przez rodziców zgody na udział w wydarzeniu (zał. 1). 

2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dostarczenie wychowawcy pisemnej zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie pisemnej zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją 

ucznia z udziału w imprezie.  

3. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie: 

• napoje oraz jedzenie 

• Śpiwór/ kocyk/ karimatę/ coś na czym można spać i małą poduszkę 

(niebierzemy materaców, łóżek polowych itp.);  

• Przybory toaletowe;  

• Ubranie i obuwie na przebranie;  

• Dobry humor i ulubioną grę planszową :) 

4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do gorących napojów. 

5. Uczestnik Nocy w Szkole nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w 

czasie trwania wydarzenia. 

6. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę wcześniej niż o wyznaczonej 

godzinie zakończenia Nocy w Szkole tylko i wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub 

prawny opiekun  

7. Podczas Nocy w Szkole zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób 

z zewnątrz. 

8. Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez ucznia na teren Szkoły 

podczas Nocy w Szkole bierze uczeń. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone 

lub zgubione cenne rzeczy. 

9. Każdy uczestnik Nocy w szkole zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania 

niniejszego Regulaminu oraz respektowania Statutu Szkoły. 

10. Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrekcja szkoły 
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Zapoznałem/am się z zasadami 
” Nocowania w szkole” 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania 
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Podkowa Leśna , dnia 
……………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko, klasa) 

 

w imprezie „Noc filmowa z grami planszowymi ”, która odbędzie się  4.11.2022 (w godz. od 19.00 
do 7.30). 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem nocowania w szkole i 

zobowiązuję się do: 
 

- zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z nauczycielami (włączony telefon), 

- natychmiastowego odebrania dziecka z imprezy w razie jego niewłaściwego zachowania, złamania postanowień regulaminu 

imprezy bądź złego samopoczucia, 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


