
 

 

 

Regulamin Studniówki 

w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni 

 

I. Zasady ogólne 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki, w tym osoby towarzyszące. 
2. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce są zobowiązani zapoznać klasę z niniejszym 

Regulaminem. 
3. Uczniowie, rodzice oraz osoby towarzyszące potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt 

zapoznania się z Regulaminem i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień (załącznik 
nr 1 lub 2).  Brak podpisu ucznia, rodzica i osoby towarzyszącej wyklucza uczestnictwo 
w Studniówce. 

4. Sytuacje nieobjęte postanowieniami Regulaminu regulują przepisy prawa oświatowego 
i kodeksu cywilnego. 

5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki 1, 2 i 3. 

 

II. Zasady szczegółowe 

1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 
2. Studniówka może odbywać się w szkole lub wynajętym lokalu. Studniówka 2019 odbywa            

się w lokalu. W obu przypadkach jest to impreza szkolna. Organizatorem Studniówki 
jest Komitet Organizacyjny wyłoniony spośród rodziców oraz uczniów klas maturalnych. 

3. Wychowawcy klas maturalnych sprawują opiekę nad swoimi uczniami. 
4. Termin Studniówki ustalony jest na 19 stycznia 2019 roku. 
5. Miejscem imprezy studniówkowej jest Dom Bankietowy S.C Henryk Grinholc                     

Żołnierzy, I Dywizji Wojska Polskiego 61, 84-230 Rumia. 
6. Czas trwania imprezy określa się od godziny 20:00 19 stycznia 2019 roku do godziny 04:00 20 

stycznia 2019 roku.  
7. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg 

oraz bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania imprezy. Członkami Komitetu 
Organizacyjnego są wyznaczeni rodzice, uczniowie klas maturalnych i ich wychowawcy. 

8. Umowy między usługodawcami zawierają wyznaczeni rodzice z Komitetu Organizacyjnego. 
  



 

 

 
9. Uczestnikami Studniówki mogą być: 

 przedstawicie dyrekcji szkoły, 
 uczniowie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, 
 osoby towarzyszące, 
 wychowawcy klas IV, 
 zaproszeni nauczyciele, 
 rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy, 
 inne osoby, tj. fotograf, kamerzyści, DJ. 

10. Uczestników obowiązują stroje wizytowe. 
11. Uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 
12. Komitet Organizacyjny sprawuje opiekę nad uczestnikami Studniówki podczas jej trwania          

w okresie wskazanych w pkt 6. 
13. W trakcie trwania Studniówki uczniowie godnie reprezentują Szkołę. 
14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach 

publicznych. 
15. Uczestnicy w czasie trwania Studniówki mają obowiązek podporządkowania się zaleceniom 

dyrekcji szkoły, wychowawców, innych nauczycieli oraz członków Komitetu Organizacyjnego. 
W szczególnych przypadkach uczestnicy Studniówki na polecenie wymienionych osób mają 
obowiązek opuścić miejsce imprezy studniówkowej. Ponadto mogą być pociągnięci 
do odpowiedzialności cywilnej lub karnej w sytuacji nieprzestrzegania Regulaminu 
lub naruszenia norm cywilno-prawnych, w szczególności w przypadku wyrządzenia szkody 
lub naruszenia porządku publicznego. 

16. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących: 
 Uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność 

za zaproszonych gości (osoby towarzyszące) 
 Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać wychowawcom 

klas dane osobowe tych osób w zakresie: imię, nazwisko i PESEL. W przypadku osób 
towarzyszących niepełnoletnich dodatkową pisemną zgodę ich rodziców/opiekunów 
prawnych na udział w Studniówce (załącznik nr 3). Dane osobowe osób 
towarzyszących będą przetwarzane przez Szkołę wyłącznie dla celów organizacyjnych 
Studniówki i bezpieczeństwa jej uczestników w trakcie jej trwania.  

 Uczeń lub osoba mu towarzysząca, opuszczając Studniówkę przed jej zakończeniem, 
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie przedstawiciela Komitetu 
Organizacyjnego. Opuszczenie lokalu przez uczestnika jest równoznaczne 
z zakończeniem jego udziału w imprezie. Powrót do lokalu jest możliwy tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody wydanej przez jedną z osób z Komitetu 
Organizacyjnego. 

 



 

 

 
17. Zasady dotyczące wychowawców i rodziców/opiekunów: 

 wychowawcy zobowiązani są do zebrania kompletnej dokumentacji związanej ze Studniówką 
(załącznik 1, 2, 3), 

 wychowawcy w trakcie Studniówki posiadają przy sobie listę uczniów z numerami telefonów 
do rodziców, 

 wychowawcy w trakcie studniówki posiadają przy sobie listę osób towarzyszących, 

 w przypadku naruszenia przez ucznia lub osobę towarzyszącą Regulaminu, Komitet 
Organizacyjny zobowiązany jest powiadomić o incydencie jego rodzica/opiekuna 
i doprowadzić do opuszczenia przez niego miejsca imprezy studniówkowej, 

 rodzice/opiekunowie wyznaczeni do pełnienia dyżuru zostają w miejscu imprezy 
studniówkowej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem dyżurów. 

18. Wizerunek osób uczestniczących w Studniówce może zostać wykorzystany w celach 
pamiątkowych, promocyjnych i archiwizacyjnych szkoły. Osoby, które nie wyrażają zgody 
na utrwalenie wizerunku, nie mogą uczestniczyć w imprezie Studniówkowej. Wizerunek, który 
może znaleźć się w ramach ekspozycji kadru na nagraniu lub zdjęciu z imprezy studniówkowej 
nie będzie publikowany oraz rozpowszechniany w celach komercyjnych, może natomiast 
zostać udostępniony innym uczestnikom w postaci albumu zdjęć lub filmu upamiętniających 
to wydarzenie dla celów osobistych i pamiątkowych.  

19. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z uczestnictwem 
w Studniówce jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych Gdyni. 

20.  Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym w zakresie 
danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail ido.zsae@gmail.com 

21. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
22. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. 
23. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. Ze względu na fakt, że część danych 

osobowych może być przetwarzana na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może 
ulec skróceniu odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustalenia 
celu przetwarzania. 

24. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,  
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo 
do wniesienia sprzeciwu. 

25. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6. lit. a. 
RODO, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 



 

 

Wyrażoną zgodę można wycofać, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem e-mail: 
ido.zsae@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres siedziby Administratora. 

26. W każdym przypadku przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych 
Osobowych. 

27. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału 
w Studniówce. 
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie ucznia o zapoznaniu się z Regulaminem i zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych i publikację wizerunku. 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby towarzyszącej o zapoznaniu się z Regulaminem i zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku. 
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich osób 

towarzyszących. 
 
  


