
REGULAMIN NOCY FILMOWEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

 W BAĆKOWICACH 

 

 

 

 

1. Noc Filmowa odbędzie się z dnia 27 na 28 grudnia w godz. 18:00-6:00  w pracowni nr 6. 

2. Uczestnikami Nocy Filmowej mogą być uczniowie klas VII SP, II i III GIM, którzy  

a. w dniach 21.11 –  22.12. 2017r. unikną uwagi negatywnej z zachowania 

b. nie będą zagrożeni oceną niedostateczną z żadnego przedmiotu do 22.12.2017r. 

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

z zewnątrz. 

4. Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły w godz. 17.50 – 18.00 

5. Przed wejściem na salę, gdzie odbywać się będzie projekcja filmów, należy zmienić obuwie. 

6. Uczestnik Nocy Filmowej może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy jedynie w przypadku, gdy 

odbierze go rodzic lub prawny opiekun (który podpisze wcześniej zgodę i regulamin). 

7. Każdy z uczestników może nocować w szkole, jeżeli spełni poniższe warunki: 

a. zadeklaruje chęć pozostania w szkole do wskazanej w regulaminie godziny; 

b. przyniesie ze sobą niezbędne rzeczy (śpiwór, ciepłe ubranie, karimatę itp.). 

c. spełni warunki pkt 2  (a,b) 

8. Nocujący winni opuścić salę gimnastyczną w godz. 6.00 - 6.30 następnego dnia  

9. Zabronione jest w czasie trwania Nocy Filmowej opuszczanie budynku szkoły. 

10. Wszelkie problemy, takie jak: konieczność opuszczenia sali (np. wyjście do toalety), złe samopoczucie 

i in. należy koniecznie zgłosić opiekunowi obecnemu na sali. 

11. Każdy może wziąć ze sobą własny prowiant oraz napoje. 

12. Organizatorzy zapewniają dostęp do gorących napojów ( herbata). 

13. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek. 

14. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy Filmowej odpowiada sprawca. 

15. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców oraz 

poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje. 

16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu Nocy Filmowej oraz 

respektowania Statutu Szkoły. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Zgadzam się na udział mojego dziecka 

 

………………………………………………………………… 

/imię, nazwisko, klasa/ 

w Nocy Filmowej w godzinach 18.00 – 6.00 z 27 na 28 grudnia  2017 r. 

  Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Nocy Filmowej dostępnym na stronie internetowej szkoły 

(www.zspbackowice.vot.pl)  

  Akceptuję warunki regulaminu Nocy Filmowej. 

  Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka  w Nocy Filmowej. 

 

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

telefon kontaktowy rodzica (opiekuna prawnego) 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna oraz uczestnika 
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