REGULAMIN STUDNIÓWKI 2015
Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych.
1. Termin studniówki: 10 stycznia 2015 r.
2. Miejsce studniówki: ,,Aljo" Kalisz, ul. Częstochowska 140
3. Czas rozpoczęcia: 19.00 (przybycie uczestników 18.45)
4. Czas zakończenia: godzina 5.00, 11 stycznia 2015 r.
5. Przewidywany koszt studniówki: 
•  400 zł – za parę (w tym: koszt zabawy studniówkowej ucznia, zaproszonych nauczycieli, ochrony imprezy, kotylionów, zaproszeń);
• 115 zł - osoba towarzysząca zaproszonemu nauczycielowi.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w studniówce po 30 listopada 2013 r. uiszczone wpłaty nie będą zwracane.
6. Organizatorzy studniówki odpowiadają za przygotowywanie sali, wybór menu, didżeja, organizację profesjonalnej ochrony imprezy, zaproszenia dla nauczycieli, okazjonalne kotyliony (przypinki) dla uczniów. 
7. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby
towarzyszące. Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości. 
8. Uczestniczący  w studniówce uczniowie zobowiązani  są,  najpóźniej na czternaście  dni przed  studniówką,  do  podania  organizatorom  danych  osób  towarzyszących wraz z numerem PESEL oraz miejscem nauki/pracy.
Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą
wyłącznie celom organizacyjnym. Zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia studniówki.
9. Podczas trwania studniówki obowiązuje: 
a) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu - zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231). 
Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do obiektu. 
b) całkowity zakaz palenie papierosów.- zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010 r.(Dz. U. Nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wwyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 z późn. zm.).
UWAGA! W całym obiekcie znajdują się czujniki dymu.
c) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na imprezie organizatorzy zatrudniają profesjonalną ochronę, która ma prawo do kontrolowania osób i wnoszonego bagażu.
10. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy, muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym, odebrani przez rodzica i na jego koszt.
Ponadto mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności wg decyzji Dyrekcji Szkoły. Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
11.  W  trakcie  trwania  studniówki  obowiązuje  zakaz  opuszczania  budynku  (wyjście z budynku traktowane będzie jako zakończenie udziału w imprezie i skutkować będzie wezwaniem rodziców do odbioru ucznia lub osoby towarzyszącej). 
12. Obowiązującym ubiorem na studniówce jest strój wizytowy (dotyczy także osób towarzyszących).
13. W  trakcie  trwania  imprezy  obowiązują  ogólnie  przyjęte  normy  zachowania w miejscach publicznych. 
14. Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w części oficjalnej studniówki. Wybrani rodzice sprawują opiekę nad młodzieżą (wg harmonogramu), zajmując miejsca we wskazanej części sali.






REGULAMIN UCZESTNIKA 
STUDNIÓWKI 2015
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH 
im. Janka Bytnara ,,Rudego" w Kaliszu 
1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 
2. Studniówka odbywać się będzie dnia 10.01.2015r. o godz. 19.00-05.00 w ,,Aljo" w Kaliszu ul. Częstochowska 140. 
3. Uczestnikami studniówki są :
- Uczniowie i osoby im towarzyszące wcześniej zgłoszone. 
- Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy, Nauczyciele i zaproszeni goście. 
- Rodzice- organizatorzy imprezy. 
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych. 
5. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie własne i zaproszonych przez siebie gości, zwanych osobami towarzyszącymi. 
6. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę. 
7. Uczniowie osobiście odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nich zaproszone. 
8. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu i nieodpowiedniego zachowania, wychowawca wspólnie z Komitetem Organizacyjnym zawiadamiają o incydencie rodziców oraz odpowiednie organy i spowodują, by uczeń zakończył udział w studniówce. 
9. Młodzież szkolna uczestnicząca w studniówce oraz zaproszone przez nią osoby towarzyszące podporządkowują się zaleceniom Dyrekcji Szkoły, Wychowawców oraz Komitetowi Organizacyjnemu. 
10. Wychowawcy klas powinni posiadać numery telefonów do rodziców umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie trwania studniówki.
11. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny przejazd i powrót do domu. 
12. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z regulaminem, przyjęcia go do wiadomości i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem i przekazaniem do wychowawców. 

Podpis ucznia                                                                                                Podpis rodzica 
.......................................................                                                           .............................................................                                                                                     

