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Regulamin organizacji Balu Studniówkowego  

w HOTELU TUMSKIM w Płocku 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

§1 - Zasady ogólne 

 

1. Bal Studniówkowy jest uroczystością organizowaną przez rodziców uczniów klas 

trzecich na podbudowie szkoły gimnazjalnej. 

2. W celu organizacji Balu Studniówkowego zwanego dalej balem zostaje powołany na czas 

określony Komitet Balu Studniówkowego zwany dalej Komitetem. 

3. W celu sprawnego działania i dobrego kontaktu z Dyrekcją szkoły, Komitet wyłania 

spośród grona przedstawicieli rodziców, przewodniczącego i skarbnika. 

4. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników balu.  

5. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem.  

6. Uczniowie i rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu 

(załącznik nr 1, załącznik nr 2).  

7. W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa 

oświatowego.  

8. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Komitet.  

9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki (nr1, nr 2,nr3, nr4, nr 4A). 

 

§2 - Zasady szczegółowe 

 

1. Komitet i wyznaczeni rodzice sprawują opiekę nad uczestnikami podczas trwania balu.  

2. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet. 

3. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania 

w miejscach publicznych.  

4. Absolwenci uczestniczący w balu oraz osoby przez nich zaproszone podporządkowują 

się zaleceniom Komitetu.  

5. Bal odbywa się w Hotelu Tumskim w Płocku. 

6. Strój uczestnika balu nie może budzić żadnych zastrzeżeń i powinien podnosić rangę 

uroczystości. 

7. Uczestnikami balu mogą być: 

▪ Uczniowie klas trzecich i osoby im towarzyszące, 

▪ wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, 

▪ rodzice i opiekunowie zaangażowani w prace na rzecz balu, w tym organizatorzy 

imprezy, 

▪ inni zaproszeni goście (np. fotografowie, kamerzyści, itp.). 
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8. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości. 

9. Uczestniczący w balu uczniowie zobowiązani są, najpóźniej do  

17 grudnia 2021 r. do północy do podania organizatorom danych osób towarzyszących 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL). Dane zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych nie są nikomu udostępniane i służą wyłącznie celom 

organizacyjnym (załącznik nr 3). 

10. Osoby niepełnoletnie, które są osobami towarzyszącymi bądź uczestnikami muszą 

posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w balu (zał. 

nr 4, zał. nr 4A). 

11. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów odpowiadają finansowo za ewentualne szkody 

materialne wyrządzone przez ich pociechy lub przez osoby im towarzyszące. 

12. W trakcie trwania balu obowiązuje zakaz opuszczania budynku. 

Wyjście uczestnika balu traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. 

Powrót nie jest możliwy. 

13. Podczas trwania balu obowiązuje: 

▪ całkowity zakaz używania i wnoszenia środków odurzających (narkotyki, tzw. 

dopalacze, itp.) – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. 1997 Nr 75, poz.468). 

▪ zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych 

przedmiotów. 

14. Osoby będące pod wpływem środków odurzających nie mają prawa wstępu na bal. 

15. Uczestnicy balu, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie, muszą opuścić 

miejsce, w którym odbywa się bal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem 

rodzica (opiekuna) i na koszt rodzica (opiekuna). Ponadto mogą zostać pociągnięci do 

odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również koszty interwencji służb 

porządkowych. 

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na imprezie organizatorzy zatrudniają 

profesjonalną ochronę. 

17. Po zakończeniu balu rodzice odbierają młodzież lub młodzież wraca na własną 

odpowiedzialność (załącznik nr 2). 

18. Rodzice pełniący dyżur podczas imprezy zobowiązani są do kontrolowania 

przestrzegania regulaminu przez uczestników zabawy, a w razie stwierdzenia jego 

złamania mają obowiązek reagować. 

19. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie imprezy powinni posiadać ważne dokumenty 

tożsamości. 
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§ 3 - Zakres obowiązków i zasady dotyczące Komitetu, wszystkich rodziców, 

absolwentów 

 

Zakres obowiązków absolwentów: 

1. W każdej klasie wybierany jest jedno-, dwu- lub trzyosobowy zespół uczniów, czyli 

tzw. uczniowski komitet organizacyjny. 

2. Uczniowski komitet organizacyjny odpowiada za wręczenie zaproszeń gościom. 

Zaproszenia należy wręczyć uroczyście, najpóźniej miesiąc przed balem. 

3. Uczniowie mają prawo do przygotowania programu artystycznego dotyczącego szkoły 

i życia szkolnego z zachowaniem zasad kultury i dobrego smaku. 

4. Uczniowski komitet organizacyjny wybiera przedstawicieli klas do prowadzenia balu 

(gospodarzy balu). 

 

Zakres obowiązków wychowawców: 

1. Wychowawca zobowiązany jest do wspierania uczniowskiego komitetu 

organizacyjnego. 

2. Wychowawcy klasy wspierają przygotowanie balu i udzielają pomocy rodzicom i 

uczniom przy jej organizacji. Nie odpowiadają jednak za dysponowanie środkami 

finansowymi i nie podpisują umów. 

 

Zakres obowiązków rodziców: 

1. Rodzice dokonują wyboru oprawy muzycznej, cateringu, ochrony, itp.,  

a następnie podpisują stosowne umowy. 

2. Środkami finansowymi dysponuje zawsze i wyłącznie Komitet. 

3. Przedstawiciele rodziców uczestniczą w balu do końca i sprawują nadzór nad 

przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i współżycia społecznego. 

4. Rodzice dyżurujący podczas balu powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu 

przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez 

uczestników balu powinni reagować zgodnie z regulaminem. 

5. Dyżurujący rodzice rejestrują wcześniejsze wyjścia uczestników balu. 

6. Rodzice uczniów klas trzecich pokrywają wszystkie koszty związane z organizacją balu. 

7. Po zakończeniu imprezy komitet dokonuje rozliczenia i przedstawia je Radzie 

Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły. 

8. Rodzice uczniów biorących udział w balu są zobligowani podać Komitetowi numery 

telefonów umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie trwania balu. 

9. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczne przybycie na bal i 

bezpieczny powrót do domu. 
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§ 4 - Miejsce i termin 

 

Bal odbędzie się w: 

Hotelu Tumskim, ul. Piekarska 9, 09-400 Płock 

Termin: 15 stycznia 2022 r. 

Planowany czas balu – od godz. 20:00 do godz. 5:00 

Organizatorzy: uczniowie i rodzice klas III. 

 

§ 5 - Finansowanie imprezy 

 

1. Impreza finansowana będzie ze składek uczestników lub innych źródeł; 

2. Wszelkie czynności płatnicze dotyczące balu są realizowane poprzez Komitet z 

wyłączeniem działań finansowych szkoły (rachunki kierowane mogą być jedynie na 

Radę Rodziców); 

3. Uczestnicy balu są zobowiązani do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział 

w imprezie będzie sfinansowany z innych źródeł; 

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w imprezie, a następnie tę 

deklarację wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu; 

5. Zaproszeni nauczyciele, wychowawcy klas oraz inni pracownicy, rodzice pełniący 

funkcje opiekunów, itp. nie ponoszą kosztów udziału w imprezie; 

6. Rozliczenie imprezy należy do Komitetu. 

 

§6 - Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia następnego po zatwierdzeniu. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w balu po 15 grudnia 2021 r. uiszczone wpłaty 

nie będą zwracane. 

4. W przypadku ogłoszenia obostrzeń i braku możliwości zorganizowania balu z powodu 

Covid19 wpłaty zostaną zwrócone w większości, poza już poniesionymi kosztami 

organizacji balu, np. zakupu zaproszeń czy dekoracji. 
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Załączniki do regulaminu: 

1. nr 1 – Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem balu przez uczniów 

2. nr 2 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów uczniów LO im. Marsz Stanisława 

Małachowskiego biorących udział w balu 

3. nr 3 – Wykaz uczestników balu – uczniów i osób towarzyszących 

4. nr 4 – Zgoda osoby towarzyszącej na udział w balu 

5. nr 4A – Zgoda na udział w balu osoby towarzyszącej niepełnoletniej 

 

Podstawa prawna: 

1. Przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572, z póź. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

3. Ustawa z dnia 4 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1563, z póź. zm.) 

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. nr 90, poz. 631, z póź. zm.) 

5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 554 z późn. zm.) oraz jej 

nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 529) 

6. Wewnętrzne dokumenty szkoły. 

7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) 

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1) 

      Dyrektor Szkoły        Komitet Studniówkowy 
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Załącznik 1 Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem balu przez uczniów 

Klasa 3 ….. 

l.p  Imię i nazwisko ucznia  Własnoręczny podpis 

ucznia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

 

UWAGA! Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w studniówce 
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Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE rodziców / prawnych opiekunów uczniów LO im. Marsz. Stanisława 

Małachowskiego w Płocku  biorących udział w balu  

Imię i nazwisko ucznia i klasa ........................................................................  

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z regulaminem balu. 

2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas balu, zobowiązuję się do 

niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.  

Nr telefonu szybkiego reagowania: ...............................................................  

3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót po zakończeniu balu.  

 

* właściwe podkreślić 

 

……………………………………………………………

…………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3  

Wykaz uczniów klas III wraz z osobami towarzyszącymi 

LP Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko 

osoby 

towarzyszącej 

Pesel osoby 

towarzyszącej 

Adres  osoby 

towarzyszącej 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

Zgoda osoby towarzyszącej biorącej udział w balu 

Oświadczam, że:  

1. w dniu ………………… 2022 r. będę brał(a) udział w balu, jako osoba towarzysząca 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................. z klasy III .....   

 (Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania ucznia)  

Podaję swój numer PESEL ...................................... i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz na ich usunięcie w terminie 14 dni od zakończenia balu. 

 2. Zapoznałem się z regulaminem balu LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiegow 

Płocku.  

 

................................................................... ..  

(Czytelny podpis osoby towarzyszącej ) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komitet Balu Studniówkowego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacyjnych balu Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. 

3. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb własnych i nie są 

udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. 
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Załącznik nr 4 A– Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w studniówce osoby 

towarzyszącej niepełnoletniej 

 

Wyrażam zgodę na udział w balu w dniu ………………………………. 2022 roku  

mojemu dziecku (Pesel oraz imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) …………………… 

...…………………………………………………………………………………………………

………………….. jako osobie towarzyszącej  ucznia (imię i nazwisko) 

………………………………………………….…………………………………. z klasy 

III…………………. 

 

………………………………………………… 

( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komitet Balu Studniówkowego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacyjnych balu Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. 

3. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb własnych i nie są 

udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. 

 


