
Regulamin „Nocy na Górce” w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach 

1. „Noc na Górce” jest częścią programu promocyjnego i formą szkolnej integracji uczniów. 

2. Na terenie Szkoły podczas wydarzenia równolegle z Regulaminem „Nocy na Górce”, 

obowiązuje Statut Szkoły oraz zasady kultury osobistej; wszyscy uczestnicy są zobowiązani do 

ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym przez Organizatorów. 

3. Impreza odbywa się w czwartek 26.01.2023 r., w godzinach od 15:00-21:00. 

4. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele uczący w Szkole. 

5. W wydarzeniu biorą udział wszyscy uczniowie z klas pierwszych oraz chętni uczniowie z klas 

drugich i trzecich liceum oraz drugich, trzecich i czwartych (cykl pięcioletni) technikum ZS Nr 1 

w Gorlicach oraz ósmoklasiści, którzy zgłosili swój udział w organizowanych dla nich 

warsztatach. W wyjątkowych przypadkach wychowawca może nie dopuścić do udziału 

w imprezie ucznia sprawiającego trudności wychowawcze. 

6. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) w wyznaczonym terminie, ogłoszonym z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 

7. Niedostarczenie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) w wyznaczonym terminie 

jest równoznaczne z rezygnacją ucznia z udziału w imprezie. Uczniowie ZS Nr1 przekazują 

zgody rodziców na udział w wydarzeniu swoim wychowawcom 

8. Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez Organizatora 

godzinę. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczne dojście dziecka na zajęcia oraz 

powrót do domu. 

10. Na „Noc Na Górce” uczniowie przynoszą ze sobą: - obuwie do zmiany, - materiały związane 

z realizacją programu imprezy wg umowy z nauczycielami, np.: płyty z ulubioną muzyką, gry 

planszowe, filmy, itp. oraz strój na dyskotekę. Warto pomyśleć o prowiancie. 

11. W czasie trwania spotkania uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać budynku szkoły. 

12. Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób z zewnątrz. 

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek. 

14. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zobowiązują się do:  

● zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z nauczycielami (włączony telefon), 

● natychmiastowego odebrania ucznia z imprezy w razie jego niewłaściwego zachowania 

(hałasowanie, agresja słowna lub fizyczna, śmiecenie, brak reakcji na upomnienia 

nauczycieli), złamania postanowień niniejszego regulaminu bądź złego samopoczucia 

dziecka, 

● poniesienia kosztów wszelkich zniszczeń sprzętu szkolnego dokonanych przez dziecko, 

zwłaszcza spowodowanych umyślnie. 

15. Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez ucznia na teren Szkoły podczas 

„Nocy na Górce” bierze uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie). Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione rzeczy. 

16. Przed opuszczeniem szkoły uczniowie są zobowiązani do uporządkowania sprzętu 

i użytkowanych pomieszczeń. 

17. Obowiązkiem każdego uczestnika nocnego spotkania oraz jego rodziców (prawnych 

opiekunów) jest zapoznanie się z powyższym regulaminem i przestrzeganie jego zapisów 

i Statutu Szkoły. 

18. Organizator ma prawo do uszczegółowienia regulaminu „Nocy na Górce” oraz zastrzega sobie 

prawo do odwołania wydarzenia. 


