REGULAMIN
Nocy filmowej w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich
§1
Postanowienia początkowe
1. Noc filmowa w liceum jest wydarzeniem dydaktyczno-integracyjnym
skierowanym do uczniów wszystkich klas liceum.
2. Celem wydarzenia jest zapoznanie młodzieży z dziełami sztuki filmowej,
zabawa z wróżbami andrzejkowymi, a także integracja podczas
rozgrywek sportowych i karaoke.
3. Noc filmowa w liceum odbywa się od 23 listopada 2018 roku (godz.
21:00) do 24 listopada 2018 roku (godz. 6:00).
§2
Zasady
1. Na terenie szkoły podczas Nocy filmowej w liceum równolegle z
regulaminem Nocy filmowej w liceum, obowiązuje Statut AZS
w Piekarach Śląskich. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do
przestrzegania Regulaminu i Statutu Szkoły oraz zachowania zasad
kultury osobistej.
2. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów szkoły. Zabronione
jest wprowadzanie osób z zewnątrz.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich
używek niezgodnych ze Statutem Szkoły.
4. W czasie Nocy Filmowej obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkoły.
Wszelkie problemy, takie jak: konieczność opuszczenia sali (np. wyjście
do toalety), złe samopoczucie i inne należy zgłosić opiekunowi
obecnemu w sali.
5. Uczestnik ,Nocy filmowej w liceum może opuścić szkołę w czasie
trwania imprezy jedynie w przypadku, gdy odbierze go rodzic lub
prawny opiekun (po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu
organizatorów).
6. Organizatorzy mają prawo usunąć ucznia z terenu, na którym odbywa się
impreza, w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących zasad
objętych Regulaminem lub Statutem Szkoły po uprzednim
zawiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów. W takim przypadku
rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać podopiecznego.

7.

Prezentowane filmy pochodzą z legalnych źródeł. W ramach Nocy
filmowej w liceum odbędą się: projekcja filmów, a także rozgrywki
sportowe, wróżby andrzejkowe oraz karaoke.
§3
Organizacja
1. Do wstępu na Noc filmową w liceum upoważnia pisemna zgoda
podpisana i wypełniona przez rodzica/prawnego opiekuna.
2. Zgoda na Noc filmową w liceum musi zostać oddana przez ucznia
najpóźniej do czwartku 22 listopada do godz. 12:00. Osoby, które nie
oddadzą zgody w tym terminie nie zostaną wpuszczone na teren szkoły
podczas Nocy filmową w liceum.
3. Uczniowie przebywać będą w salach wg harmonogramu opracowanego
przez kierownika imprezy (harmonogram w załączniku).
§4
Organizator
1. Organizatorem Nocy filmowej w liceum jest Akademicki Zespół Szkół w
Piekarach Śląskich.
2. Kierownikiem imprezy jest pani Barbara Sulik i pani Aleksandra
Szołtysik. Opiekę nad młodzieżą sprawować będą nauczyciele zatrudnieni
w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub regulaminu
Nocy filmowej w liceum.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Nocy filmowej w
liceum.

Organizatorzy

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej* syna/córki*....…………………
….............................. - ucznia klasy…………. /liceum * w Piekarach Śląskich w
Nocy filmowej w liceum - imprezie szkolnej, która odbędzie się w nocy z 23 XI
(piątek) na 24 XI 2017 (sobota) na terenie szkoły w godzinach od 21.00 do 6.00.
Oświadczam, że ja i moje dziecko zapoznaliśmy się ze Statutem Szkoły oraz
regulaminem Nocy filmowej w liceum (dostępnym na stronie internetowej
szkoły).
Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego powrotu mojego dziecka do
domu.
W przypadku podjęcia przez organizatorów decyzji o wydaleniu ucznia z
Nocy filmowej w liceum (w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu) odbiorę
syna/córkę* osobiście ze szkoły.

…………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………….
(aktualny numer telefonu)

*niepotrzebne skreślić
** więcej informacji o Nocy Filmowej w regulaminie

