REGULAMIN NOCY EDUKACYJNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM WOJCIECHA
KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE

1. Noc Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie jest wyłącznie wydarzeniem kulturalno
–dydaktycznym skierowanym do uczniów w Kętrzynie.

2. Noc Edukacyjna odbędzie się z dnia 22 na 23.11.2019 r. w godz. 18 00-7:00 w auli mieszczącej się
w I LO.

3. Uczestnikami Nocy Edukacyjnej mogą być uczniowie wszystkich klas licealnych I Liceum
Ogólnokształcącego w Kętrzynie.

4. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów naszej szkoły. Zabronione jest wprowadzanie
osób z zewnątrz.

5. Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły w godz. 18 00 – 19 00.

6. Przed wejściem na aulę, gdzie odbywać się będzie projekcja filmów, należy poinformować
organizatorów swoim przybyciu i podpisać listę obecności.

7. Uczestnik Nocy Edukacyjnej może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy jedynie w przypadku,
gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun (który podpisze wcześniej zgodę i regulamin).

8. Nocujący winni opuścić aulę w godz. 6.30 – 7.00 następnego dnia.

9. Zabronione jest w czasie trwania Nocy Edukacyjnej 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 auli. Poruszanie się po szkole
odbywać się będzie tylko pod opieką opiekuna.

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

12. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek niezgodnych ze Statutem
Szkoły.

13. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy Edukacyjnej odpowiada sprawca.

14. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców
oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje. W takim przypadku rodzic/opiekun ma
obowiązek odebrać podopiecznego.

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu Nocy Edukacyjnej
oraz respektowania Statutu Szkoły.

16. Podpisany regulamin oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów należy dostarczyć
organizatorom Nocy Edukacyjnej do dnia 18.11.2019r.

17. Każdy z uczestników może nocować w szkole, jeżeli spełni poniższe warunki: - zadeklaruje chęć
pozostania w szkole do wskazanej w regulaminie godziny; - przyniesie podpisaną deklarację od
rodziców/opiekunów; - przyniesie ze sobą niezbędne rzeczy (śpiwór, ciepłe ubranie, karimatę itp.).

Organizatorzy: Samorząd Szkolny

