
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko ……………….……………………………………………………..   
wzięło udział w Nocy Kina Europejskiego od godziny 20:00 dnia 10.10.2014 r. do godziny 6:00 dnia 11.10.2014 r., 
organizowanej w ZSO nr 1 w Raciborzu. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Nocy Kina Europejskiego. 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu./Osobiście odbiorę dziecko w sobotę o godz. 6:00 
ze szkoły. [niewłaściwe skreślić] 

Tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna:……………………………. 

……………………………………….. 
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem Nocy Kina Europejskiego i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

Dane uczestnika: 

klasa: ……………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

Nr legitymacji: ……………………………. 

Propozycja filmu (tytuł) ……………………………………………………………. 

 
……………………………………….. 

data i czytelny podpis uczestnika 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

REGULAMIN NOCY KINA EUROPEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 

w RACIBORZU 

1. Noc Kina Europejskiego (NKE)odbędzie się z dnia 10.10 na 11.10..2014 r. w godz. 20:00-6:00 w auli ZSO nr 1. 

2. Uczestnikami NKE mogą być uczniowie wszystkich klas licealnych i gimnazjalnych ZSO nr 1. 

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

4. Podczas NKE równolegle z zasadami Regulaminu uczniów obowiązują zapisy zawarte w Statucie Szkoły oraz zasady 

kultury osobistej. 

5. Uczestnik NKE może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy jedynie w przypadku, gdy odbierze go rodzic lub prawny 

opiekun (który podpisze wcześniej zgodę i regulamin). 

6. Każdy z uczestników może nocować w szkole, jeżeli spełni poniższe warunki: 

- dostarczy zgodę rodziców/prawnych opiekunów; 

- przyniesie ze sobą niezbędne rzeczy (śpiwór, ciepłe ubranie, karimatę itp.). 

7. Nocujący winni opuścić szkołę  w godz. 6.00 - 6.30 następnego dnia (11.10) 

8. Zabronione jest w czasie trwania NKE opuszczanie budynku szkoły. 

9. Wszelkie problemy, takie jak: konieczność opuszczenia auli (np. wyjście do toalety), złe samopoczucie i inne, należy 

koniecznie zgłosić opiekunowi. 

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

11. Organizatorzy zapewniają dostęp do gorących napojów (kawa, herbata). 

12. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek. 

13. Za zniszczenie mienia szkoły podczas NKE odpowiada sprawca. 

14. W przypadku nieprzestrzegania zasad wymienionych w regulaminie organizatorzy mają prawo usunąć ucznia z budynku 

szkoły, po uprzednim zawiadomieniu rodziców/opiekunów. Rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać podopiecznego.  

15. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów należy dostarczyć 

do dnia 3.10.2014 r. do godz. 14 do p. Małgorzaty Sokołowskiej (s.210) lub p. Eweliny Klein (s.303) 


