REGULAMIN WYDARZENIA KULTURALNO – OŚWIATOWEGO
„NOC W KLO”
§1
Postanowienia początkowe

1.
2.
3.

Noc w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym jest wydarzeniem kulturalno – oświatowym,
skierowanym do uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.
„Noc w KLO” ma realizować cele: wychowawcze, rekreacyjne, edukacyjne i integracyjne.
„Noc w KLO” jest organizowana 18-19 maja 2019 w godzinach od 1930 do 0800 za zgodą
Dyrektora szkoły.
§2
Zasady

1.

2.
3.

Na terenie szkoły podczas „Nocy w KLO” równolegle z Regulaminem „Noc w KLO”
obowiązuje Statut Szkoły Katolickiego Liceum i Szkoły Podstawowej z oddziałami
gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu oraz zasady kultury osobistej; wszyscy uczestnicy są
zobowiązani do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym
obowiązuje przez Organizatora.
Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek.
W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów, nieprzestrzegania obowiązujących zasad,
wychowawca zawiadamia telefonicznie rodziców(opiekunów prawnych), którzy są zobowiązani
do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły na własny koszt.
§3
Organizacja

1. Uczestnikami „ Noc w KLO” są uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum,
którzy dostarczają podpisane przez rodziców zgody na udział w wydarzeniu (zał.1).
2. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie:
a) Jedną karimatę,
b) Śpiwór/koc
3. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do gorących napojów i jednego posiłku (kolacja).
4. Rodzice uczestników zobowiązania są do przyprowadzenia dziecka do szkoły na wyznaczoną
godzinę i zapewnienie bezpiecznego powrotu do domu.
5. Uczestnik nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w czasie trwania wydarzenia.
6. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę wcześniej niż o wyznaczonej godzinie
tylko i wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub opiekun prawny (potwierdzi odbiór dziecka
pisemnie).
7. Za zniszczenie mienia szkoły podczas wydarzenia odpowiadają finansowo rodzice/prawni
opiekunowie sprawcy.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy cenne rzeczy uczestnika.
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania regulaminu, podpisania
oświadczenia, dostarczenia zgody i deklaracji.
10. Dokumenty dostępne są na stronie szkoły, bądź u Karoliny Marszałek-Dudy; kontakt 505970062
11. Termin złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 9 – środa 15-05-2019.

