Regulamin Balu Ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej
1. Regulamin określa zasady organizacyjne i porządkowe Balu Ósmoklasistów oraz
zasady uczestnictwa. W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują
odpowiednie przepisy Statutu Szkoły oraz prawa wyżej stanowionego.
2. Bal Ósmoklasistów jest imprezą zamkniętą, która odbywa się 27.05.2022 od godziny
18.00 do 22.00.
3. Organizatorami Balu są rodzice klas ósmych.
4. Organizatorzy są odpowiedzialni za organizację i przebieg Balu Ósmoklasistów, a
także za uporządkowanie Szkoły po zakończeniu Balu.
5. Przedstawiciele rodziców każdej klasy są obecni w Szkole podczas trwania balu,
zajmują się sprawami organizacyjnymi oraz wraz z wychowawcami czuwają nad
bezpieczeństwem uczniów.
6. Organizatorzy i Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo
uczestników po opuszczeniu budynku Szkoły i w drodze do domu.
7. Podczas Balu do dyspozycji uczniów i organizatorów oddaje się hall główny, klasy
na parterze w segmencie C oraz szatnie przy Sali gimnastycznej. Korzystanie z
innych pomieszczeń podczas Balu jest zabronione.
8. Uczestnikami Balu Ósmoklasistów mogą być wyłącznie uczniowie klas ósmych,
dyrekcja oraz nauczyciele
9. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczestniczących w Balu (uczniów klas ósmych)
są zobowiązani złożyć oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem oraz o odbiorze
dziecka ze szkoły po zakończeniu Balu, ze wskazaniem osoby odbierającej.
10. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 powinny być dostarczone wychowawcy klasy
ósmej najpóźniej na 7 dni przed terminem Balu.
11. Wszyscy uczestnicy Balu są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm
zachowania w miejscach publicznych oraz do podporządkowania się zaleceniom
dyrektora Szkoły, nauczycieli i organizatorów.
12. Podczas trwania Balu obowiązuje:
a. zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu –zgodnie z art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, z późn. zmianami (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1231),
b. zakaz wnoszenia i używania środków odurzających (narkotyki, tzw. dopalacze,
itp.) zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.
1997 Nr 75, poz.468,
c. zakaz palenia papierosów i e-papierosów –zgodnie z nowelizacją z dnia
8.04.2010r. (Dz.U. Nr 81, poz.529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z
1996r., Nr 10,poz.55 z późn.zm.),
d. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i niebezpiecznych
przedmiotów.
e. zakaz wnoszenia jakichkolwiek napojów oraz jedzenia

f. zakaz filmowania i fotografowania osób bez ich jednoznacznie wyrażonej
zgody
13. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mają prawa
wstępu na Bal.
14. Za działania niedozwolone podczas Balu uważa się także: -agresję słowną i fizyczną
wobec uczestników i organizatorów Balu, -brak poszanowania mienia uczestników,
organizatorów i Szkoły, -brak poszanowania godności osobistej uczestników i
organizatorów Balu.
15. Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niedopuszczalne
jest publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć i filmów z Balu, bez wyraźnej, wprost
wyrażonej zgody osób na nich widocznych
16. Uczestnicy (uczniowie i osoby zaproszone), którzy łamią powyższe zakazy mogą
podlegać następującym sankcjom:
-usunięcie z Balu z powiadomieniem rodzica/prawnego opiekuna,
-wezwanie Policji w przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w pkt.12 i 14
-wszczęcie procedur przewidzianych w Statucie Szkoły.

17. Obowiązkiem wychowawców klas ósmych Szkoły jest:
a) zapoznanie uczniów z Regulaminem Balu
b) aktywna, bezpośrednia opieka nad uczniami podczas Balu.
18. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących udział w Balu jest:
a) zapoznanie się z Regulaminem,
b) udostępnienie organizatorom numeru telefonu umożliwiającego kontakt w czasie
trwania Balu,
d) osobisty odbiór ucznia z Balu lub przez upoważnioną w oświadczeniu osobę.
19. W trakcie trwania Balu obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Wyjście poza teren
Szkoły oznacza rezygnację z dalszego udziału w uroczystości.
20. Rodzice, bądź wyznaczeni opiekunowie odbierają uczniów o godzinie 22.30 – po
uporządkowaniu sal.

