
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2023  

w CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek 

Powstania Warszawskiego w Warszawie  

1. Studniówka jest tradycyjną zabawą organizowaną przez uczniów klas maturalnych i ich 

rodziców, reprezentowanych przez Komitet Studniówkowy Rodziców i Uczniów klas 

maturalnych, w porozumieniu z Dyrekcją Liceum i wychowawcami klas.  

2. Studniówka odbędzie się w Auli Głównej Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w 

Warszawie, ul. Koszykowa 75 i rozpocznie się w dniu 20.01.2023 r. o godzinie 19:00. Zabawa 

została zaplanowana do godziny 5:00 dnia następnego tj. 21.01.2023 (koniec imprezy).  

3. Termin może ulec zmianie ze względów losowych, niezależnych od organizatorów  (w 

szczególności patrz pkt 18).  

4. W Studniówce uczestniczą wyłącznie uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich 

goście, w tym osoby towarzyszące.  

5. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. 

Ponieważ impreza jest organizowana z opłat uczestników, wycofanie opłaty jest możliwe tylko 

do momentu, gdy nie jest ona wymagana  przez zleceniobiorców.  

6. Uczestniczący w studniówce uczniowie oraz osoby im towarzyszące są zobowiązani przekazać 

organizatorom Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 1.  

7. Wejście na studniówkę dozwolone jest po przekazaniu oświadczenia (w przypadku osób 

wskazanych w ust. 6), i wyłącznie za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, w celu potwierdzenia 

tożsamości i odznaczenia na liście (w przypadku wszystkich osób).  

8. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i lub innych środków 

psychoaktywnych nie będą wpuszczane na teren obiektu, lub z niego wypraszane. W tym 

przypadku, nawet jeżeli została wniesiona opłata za uczestnictwo, nie zostanie ona zwrócona.  

9. Podczas trwania Studniówki wszyscy jej uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie 

przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych oraz podporządkowania się zaleceniom 

organizatorów. W przypadku ich rażącego naruszenia ochrona obiektu uprawniona jest do 

wyproszenia uczestnika z imprezy.  

10. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie 

jak i za osoby które im towarzyszą.  

11. Uczestnicy proszeni są o strój wieczorowy. 

12. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:  

a. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych  

środków psychoaktywnych;  

b. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, ostrych i innych niebezpiecznych 

przedmiotów.  

Ochrona obiektu jest uprawniona do kontroli, a w przypadku stwierdzenia naruszenia tych 

zapisów – do nie wpuszczania na teren lub wyproszenia z terenu studniówki.  

13. W gmachu Wydziału Fizyki obowiązuje zakaz palenia papierosów. Uczestnicy, którzy będą 

chcieli wyjść na papierosa na zewnątrz, otrzymają opaski, upoważniające do powrotu na 

imprezę. Osoby bez takiej opaski nie będą wpuszczone do gmachu. 

14. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy zobowiązany jest 

do natychmiastowego opuszczenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi 

uczestnik lub w przypadku osoby niepełnoletniej opiekun prawny  

15. Minimalny wiek uczestnika Studniówki określa się na ukończone 16 lat w dniu trwania imprezy.  

16. Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.  



17. Jeżeli zostaną wprowadzone odgórnie zakazy imprez, należy liczyć się z tym, że Studniówka w 

tym terminie może się nie odbyć. Wówczas Komitet Studniówkowy podejmie próby ustalenia 

nowego terminu imprezy. W przypadku finalnego odwołania imprezy tzn. że Studniówka nie 

odbędzie się, wówczas uczestnicy muszą liczyć się brakiem możliwości odzyskania pełnych 

wpłaconych kwot. 

18. W przypadku pojawienia się ograniczeń w organizowaniu imprez wynikających z zagrożenia 

epidemiologicznego, Studniówka będzie mogła odbyć w pierwotnym terminie, tylko wówczas 

gdy będzie możliwość dostosowania jej organizacji do obowiązujących przepisów.    

19. Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

20. Regulamin Studniówki dostępny jest na stronie: www.liceumtwarda.edu.pl w zakładce „dla  

Uczniów”. 

Załączniki 

Załącznik nr 1 Wzór Oświadczenia 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA STUDNIÓWKI 

Ja, niżej podpisany/a 

                                                           Imię i nazwisko 

urodzony/a w dniu  

                                                           Data i miejsce urodzenia 

oświadczam, że w związku z uczestnictwem w studniówce CLV  LO która odbywa się 20.01.2023 r. w 

auli Wydziału Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75.  

1. Zgadzam się na przetwarzanie powyższych danych w celach organizacji studniówki.  

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Studniówki 2023 obowiązującym w CLV Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w 

Warszawie zamieszczonym na stronie www.liceumtwarda.edu.pl w zakładce “dla Uczniów” i 

zgadzam się na stosowanie go.  

3. Mam świadomość, że impreza będzie rejestrowana obrazem i dźwiękiem i zgadzam się na  

upowszechnianie mojego wizerunku w celu promocji CLV LO (na ujęciach zbiorowych) oraz na  

umieszczenie filmów i zdjęć na dysku z ograniczonym dostępem (dla uczestników imprezy) w  

celu pobrania przez nich materiałów.  

4. W dniu imprezy (zaznaczyć właściwe):  

 będę miał/a ukończone 18 lat;  

 będę miał/a ukończone 16 lat i poniżej umieszczam zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych  

5. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia proszę o powiadomienie: 

Dane osoby kontaktowej 
(rodzice, opiekun) 

 

Numer telefonu 
 

 

 

Data Podpis uczestnika Studniówki 

  

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH – UCZESTNIKA 

STUDNIÓWKI 

Ja, niżej podpisana/y  

                                                           Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

jestem rodzicem/opiekunem prawnym 

                                                           Imię i nazwisko podopiecznego 

 

1. Zgadzam się na jego/jej udział w studniówce CLV LO, która odbędzie się w 20.01.2023 r. w auli 

Wydziału Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75.  

2. Zgadzam się na przetwarzanie powyższych danych w celach organizacji studniówki.  

3. Zapoznałem/am się z regulaminem Studniówki 2023 obowiązującym w CLV Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w 

Warszawie zamieszczonym na stronie  www.liceumtwarda.edu.pl w zakładce “dla Uczniów” i 

zgadzam się na stosowanie go.  

4. Potwierdzam zgody związane z wizerunkiem oraz dane kontaktowe podane w Oświadczeniu 

Uczestnika Studniówki pkt 5.  

 

Data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

  

 

 


