
 

REGULAMIN NOCY FILMOWEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W ZABRZU 

 

1. Noc Filmowa w Zespole Szkół Sportowych dalej I Nocą Filmową, jest wydarzeniem 

kulturalno – dydaktycznym skierowanym do uczniów Zespołu Szkół Sportowych. 
2. Noc Filmowa odbędzie się z dnia 25.11 na 26.11.2016 r. w godz. 21:00-7:00 w salach 

lekcyjnych mieszczących się w ZSS Zabrze. 

3. Uczestnikami Nocy Filmowej mogą być uczniowie klas 4-6 SP i SMS, klas 1-3G19 i GMS 

oraz klas 1-3 LO, którzy dostarczą podpisaną zgodę rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły w godz. 20.00 - 20.50. 

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

6. Uczestnik I Nocy Filmowej może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy jedynie w 

przypadku, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun. 

7. Nocujący powinni opuścić budynek gimnazjum w godz. 7.00 – 8.00 następnego dnia 

(26.11.2016 r.). 

8. Zabronione jest w czasie trwania I Nocy Filmowej opuszczanie budynku szkoły  
i poruszanie się po budynku szkoły. 
9. Wszelkie problemy, takie jak: konieczność opuszczenia sali (np. wyjście do toalety), złe 
samopoczucie i in. należy koniecznie zgłosić opiekunowi obecnemu na sali. 

10. Każdy może wziąć ze sobą własny prowiant oraz napoje. Organizatorzy zapewniają 
dostęp do gorącej herbaty (należy przynieść ze sobą kubek). 
11. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek: palenia papierosów, 
picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia napojów 
energetycznych podczas trwania Nocy Filmowej. Zabronione jest również przybycie na Noc 
Filmową w stanie wskazującym na spożycie używek. 
12. Za zniszczenie mienia szkoły podczas I Nocy Filmowej odpowiada sprawca. 

13. 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. 

14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu I Nocy 

Filmowej oraz respektowania Statutu Szkoły. 
15. Podpisany regulamin oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów należy dostarczyć  

p. Szymaszek do dnia 23.11.2016 r. do godziny 15.10. 

16. 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.). 
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