
REGULAMIN NOCY FILMOWEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE 

organizowanej przez Samorząd Uczniowski 

 

1. Noc  Filmowa (zwana dalej spotkaniem) jest  wydarzeniem kulturalno-integracyjnym. 

2. Jej uczestnikami mogą być uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, 

którzy  zapoznali  się z niniejszym regulaminem i akceptują jego treść.  

3. Celem organizacji Nocy Filmowej jest: 

 integracja społeczności szkolnej 

 kulturalne spędzenie czasu wolnego 

4. Organizatorem spotkania jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem i  nauczycielami 

wspomagającymi. 

5. Spotkanie odbywa się 04.03.2022r. i trwa od godz. 20.45 do 6.30 dnia następnego. 

6. Do udziału w spotkaniu upoważnia ucznia pisemna zgoda wypełniona i podpisana przez rodzica/ 

opiekuna prawnego. Wzór zgody stanowi załącznik do regulaminu.  

7. Uczniowie  wchodzą  na  spotkanie bocznym wejściem do szkoły (przy orliku)  w  wyznaczonym  

czasie,  tj.  w  godzinach 20.45-21.00. Po upływie wyznaczonego czasu drzwi wejściowe do szkoły 

zostają zamknięte. 

8. Uczestnicy Nocy Filmowej biorą ze sobą poduszkę, koc/ śpiwór, karimatę, ..., coś do jedzenia 

i picia. Będzie możliwość zamówienia pizzy (każdy płaci sam za siebie).  

9. Uczestnik  spotkania  może  opuścić  szkołę  w  czasie  trwania  imprezy  jedynie w przypadku, 

gdy rodzic/ opiekun prawny wyrazi na to zgodę w trakcie rozmowy telefonicznej (dotyczy TYLKO 

osób powyżej 18 roku życia) lub odbierze uczestnika osobiście. 

10. W  trakcie  trwania  spotkania  uczniowie  mają  obowiązek  przestrzegać  szkolnych regulaminów 

(w tym Statutu Szkoły) i wykonywać polecenia opiekunów. 

11. Uczeń  biorący udział  w  spotkaniu może  korzystać tylko  z  wyznaczonych przez organizatora 

pomieszczeń. 

12. Podczas Nocy Filmowej należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 

13. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek. 

14. Za   pozostawienie   w   czystości   obiektu   szkolnego   (korytarze,   toalety   i   inne wykorzystywane 

pomieszczenia) odpowiedzialni są uczestnicy spotkania. 

15. Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  opiekę  nad  uczestnikami  spotkania  sprawują organizatorzy, 

nauczyciele.  

16. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu organizator ma prawo usunąć 

uczestnika spotkania z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomieniu rodzica bądź opiekuna 

prawnego) lub zakończyć imprezę przed czasem. Uczestnika spotkania usuniętego za nieprzestrzeganie 

regulaminu musi osobiście ze szkoły odebrać rodzic bądź opiekun prawny. 

17. Organizator spotkania ma obowiązek informowania dyrektora szkoły o niestosowanym zachowaniu 

uczniów podczas imprezy. Uczniowie Ci ponoszą konsekwencje swojego zachowania zgodnie 

z zapisami Statutu Szkoły. 

18. Organizator nie odpowiada za wniesione na teren szkoły przedmioty wartościowe (telefony 

komórkowe, biżuteria, pieniądze itp.) podczas odbywającego się spotkania.  

19. Organizator spotkania nie  ponosi  odpowiedzialności za  uczniów po  zakończeniu spotkania. 

Bezpieczny  powrót ucznia do  domu  zapewniają  rodzice/ prawni opiekunowie. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania spotkania. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu spotkania. 

 



 

Załącznik do REGULAMINU NOCY FILMOWEJ 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko, klasa  

w „Nocy filmowej”, która odbędzie się dnia 04.03.2022r. w godz. 20.45 – 6.30 na sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. 

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy szkołą, a domem.  

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz nieodpowiedniego zachowania dziecka zobowiązuję 

się do niezwłocznego odbioru go ze szkoły. W takiej sytuacji proszę dzwonić 

pod nr kom.: ............................................................................................................ 

Podpisanie zgody jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu „Nocy Filmowej”, który znajduje się na 

stronie szkoły https://zs2.grajewo.pl/ w zakładce „Samorząd Uczniowski”.  

 

Grajewo, dn. .................................................................................. r.                            ........................................................................................................ 

                                                                                                                              podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 

 

 

  


