REGULAMIN
„NOCY FILMÓW ANGIELSKICH ”
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. STANISŁAWA LEMA
W KOSZALINIE

1. Organizatorem Nocy Filmów Angielskich w Zespole Szkół nr 2 w Koszalinie są nauczyciele języka
angielskiego: Katarzyna Chrupałła, Danuta Kwiatkowska, Natalia Matusik i Wioletta Syczewska.

2. Noc filmowa organizowana jest w terminie od g. 20.00 dn. 23 listopada 2018r.
do g. 7:00 dn. 24 listopada 2018r.
3. Podczas Nocy Filmów Angielskich mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie danej szkoły, którzy
posiadają pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do
regulaminu (załącznik).
4. W wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby spoza szkoły, dotyczy to również absolwentów.
5. Uczeń ma obowiązek przekazać organizatorowi wydrukowaną i podpisaną zgodę rodzica (prawnego
opiekuna) tuż przed wejściem do szkoły na Noc Filmów Angielskich.
6. Każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem (dostępnym na stronie internetowej
szkoły) oraz podpisać go pezpośrednio przed wejściem do szkoły w dniu imprezy.
7. Wejście na Noc Filmów Angielskich od godz. 20.00 do 20.30, po okazaniu legitymacji szkolnej.
8. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

9. Na czas imprezy; tj. od 23 listopada br., g. 20:00 do dn. 24 listopada., g. 7: 00 rano w celach
bezpieczeństwa, szkoła pozostaje zamknięta.
10. Uczeń biorący udział w Nocy Filmowej nie może opuszczać budynku w trakcie jego trwania, może
korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.
11. Każdy z uczestników zaopatruje się w śpiwór, poduszkę, karimatę oraz wygodny ubiór. Uczestnik we
własnym zakresie zapewnia sobie odpowiednie wyżywienie i napoje.
12. Uczestnicy mają zakaz wnoszenia na salę projekcyjną (aulę) chrupiących i kruchych przekąsek w
szeleszczącym opakowaniu (chipsy, chrupki, paluszki, crakersy, itp.)

13. Organizator zapewnia ciepłą herbatę i popcorn w sali 206 (bufet).
14. Zakazuje się przynoszenia niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczniów, w szczególności za rzeczy wartościowe (telefony
komórkowe, biżuteria, pieniądze, itp.). Uczeń przynosi wymienione rzeczy na własną odpowiedzialność.
15. Podczas nocy filmowej prezentowane będą fragmenty filmów w języku angielskim o charakterze
edukacyjnym, dotyczące kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych. Ustala się przerwy między
projekcjami filmowymi, podczas których omawiana będzie tematyka i problemy zawarte w filmach.
16. Podczas przerw pod opieką nauczycieli, uczniowie mogą korzystać z dostępnych pomieszczeń:
korytarz i toalety na parterze i I piętrze oraz sala 206 (bufet).
17. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń opiekunów, nie śmiecić, dbać o porządek i
bezpieczeństwo swoje i innych uczestników. Straty materialne powstałe podczas nocy filmowej
pokrywane są przez sprawcę.
18. Wszystkim uczestnikom nocy filmowej bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, spożywania
alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
19. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu organizator ma prawo usunąć
uczestnika imprezy z budynku (po telefonicznym zawiadomieniu opiekuna) lub wezwać Policję.
Uczestnik nocy filmowej usunięty z imprezy musi zostać odebrany przez prawnego opiekuna.
20. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu lub Statutu Szkoły będą karani
zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
21. Po zakończeniu imprezy o godzinie 7.00 rano uczniowie sami opuszczają teren szkoły, odbiór ucznia
przez rodzica nie jest wymagany, chyba, że wyraźnie zaznaczy to rodzic (prawny opiekun) na karcie
wyrażenia zgody uczestnictwa w nocy filmowej (załącznik).
22. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarz, toaleta, aula, sala 206) odpowiedzialni są:
uczniowie uczestniczący w maratonie wraz z opiekunami.

Załącznik

WYRAŻENIE ZGODY

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………….…..……………….…………………………
(imię i nazwisko)

w Nocy Filmów Angielskich w dniach 23-24 listopada 2018r. w godzinach: od 20.00 do 7.00 rano
na terenie ZS nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie.
Zapoznałem/am się z Regulaminem przedsięwzięcia dostępnym na stronie internetowej szkoły.
Wyrażam / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu imprezy.
(podkreślić)

Telefon kontaktowy: ..............................................
………............................................................................
data, podpis rodzica (prawnego opiekuna)
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