
REGULAMIN „NOCY GIER I ZABAW W SZKOLE” 

SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BOBRKU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Noc gier i zabaw w szkole odbędzie się dnia 24.01.2020r. od godz. 21:30 do 7:00 dnia    

następnego w jednej z sal lekcyjnych szkoły. 

2. Uczestnikami Nocy gier i zabaw w szkole mogą być uczniowie klas VI- VIII SZS                

w  Bobrku. 

3. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów naszej szkoły. Zabronione jest 

wprowadzanie osób z zewnątrz. 

4. Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły do godz. 21.30. Po tej godzinie drzwi 

zostaną zamknięte. 

5. Przed wejściem na salę, należy zmienić obuwie i zapłacić wstęp (pizza, napoje). 

6. Uczestnik Nocy gier i zabaw w szkole może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy 

jedynie w przypadku, gdy odbierze go rodzic (który podpisze wcześniej oświadczenie. 

7. Każdy uczeń może być  uczestnikiem Nocy gier i zabaw w szkole, jeżeli spełni poniższe 

warunki: 

- przyniesie zgodę rodziców na uczestnictwo w imprezie oraz podpisze regulamin, 

- przyniesie ze sobą niezbędne rzeczy (śpiwór, ciepłe ubranie, koc, poduszkę, karimatę. 

8. Uczestnicy powinni opuścić salę lekcyjną w godz. 7.00 - 7.15 następnego dnia (25.01),    

powrót ze szkoły odbywa się pod opieką osoby dorosłej. 

9. Zabronione jest w czasie trwania Nocy gier i zabaw w szkole opuszczanie budynku szkoły. 

10. Wszelkie problemy, takie jak złe samopoczucie, należy koniecznie zgłosić           

opiekunowi. 

11. Każdy może wziąć ze sobą własny prowiant. 

12. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek. W razie zauważenia 

takiej sytuacji opiekun wzywa natychmiast rodzica i powiadamia policję. 

13. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy gier i zabaw  w szkole odpowiada uczeń i jego 

rodzic. 

14. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu 

rodziców oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje. 

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu Nocy gier      

i zabaw w szkole oraz respektowania Statutu Szkoły. 
16. Podpisany regulamin oraz zgodę rodziców należy dostarczyć  p. W. Matysik do 

dnia20.01.20 r. do godz. 10.00. 

Po tym czasie zgody nie będą przyjmowane. 
17. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły. 



 
 

REGULAMIN „WIECZORU GIER I ZABAW W SZKOLE” 

SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BOBRKU 

 
 

1. Wieczór gier i zabaw w szkole odbędzie się dnia 24.01.2020 r. od godz. 18.00 do 21.00  

w jednej z sal lekcyjnych szkoły. 

2. Uczestnikami Wieczoru gier i zabaw w szkole mogą być uczniowie klas I-V SZS   

w Bobrku. 

3. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów naszej szkoły. Zabronione jest 

wprowadzanie osób z zewnątrz. 

4. Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły o godz. 18.00.  

5. Przed wejściem do sali należy zmienić obuwie i zapłacić wstęp (pizza, napoje). 

6. Uczestnik Wieczoru gier i zabaw w szkole może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy 

jedynie w przypadku, gdy odbierze go rodzic (który podpisze wcześniej oświadczenie). 

7. Każdy uczeń może być  uczestnikiem Wieczoru gier i zabaw w szkole, jeżeli spełni 

poniższy warunek: 

            - przyniesie zgodę rodziców na uczestnictwo w imprezie oraz podpisze regulamin. 

      8.   Dzieci należy odebrać o godz. 21.00. 

      9.  Zabronione jest w czasie trwania Wieczoru gier i zabaw w szkole opuszczanie budynku  

szkoły. 

     10.  Wszelkie problemy, takie jak złe samopoczucie, należy koniecznie zgłosić opiekunowi. 

     11.  Każdy może wziąć ze sobą własny prowiant. 

     12. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek. W razie zauważenia  

takiej sytuacji opiekun wzywa natychmiast rodzica i powiadamia policję. 

     13. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Wieczoru gier i zabaw w szkole odpowiada uczeń   

i jego rodzic. 

     14. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu 

rodziców oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje. 

     15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu Wieczoru 

gier i zabaw w szkole oraz respektowania Statutu Szkoły. 

     16. Podpisany regulamin oraz zgodę rodziców należy dostarczyć p. W. Matysik  do dnia     

20.01.20 r. do godz. 10.00. 

           Po tym czasie zgody nie będą przyjmowane. 
 

      17. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


