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§1. Postanowienia początkowe
Projekt Noc w szkole jest wydarzeniem skierowanym do uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.
Projekt ma charakter cyklicznej imprezy.
Noc w szkole ma realizować cele: wychowawcze, rekreacyjne, integracyjne, edukacyjne.
Noc w szkole jest organizowana w godz. od 19.00 do 10.00 w uzgodnionym terminie w budynku szkoły
Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie przy
ul. Kluczborskiej 3.
Organizatorem projektu jest Fundacja „Nowa Szkoła” we współpracy z Prywatną Szkołą Podstawową
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie.
Praca opiekuna jest wykonywana dobrowolnie i bez wynagrodzenia.
Organizator jest zobowiązany do:
przedstawienia uczniom i rodzicom programu Nocy Noblistów
wywiązywania się z obowiązków organizatora
zadbania o uporządkowanie wykorzystywanych pomieszczeń

§2. Zasady
1. Podczas imprezy równolegle z Regulaminem Nocy Noblistów, obowiązuje regulamin szkoły; wszyscy
uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym przez
organizatorów.
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek.
3. W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów lub nieprzestrzegania obowiązujących zasad przez
uczestnika, opiekun zawiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych), którzy są zobowiązani do
niezwłocznego odbioru dziecka.
§ 3. Organizacja
1. Uczestnikami Nocy Noblistów są uczniowie, którzy dostarczą podpisane przez rodziców lub prawnych
opiekunów zgody na udział w wydarzeniu (zał. 1).
2. Wszyscy uczestnicy powinni być wyposażeni w karimatę do spania (materac), śpiwór, małą poduszkę,
wygodne obuwie zmienne, strój sportowy i strój do spania, niezbędne środki higieny. Uczeń może przynieść
owoce, przekąski, napoje /z wyjątkiem chipsów, napojów gazowanych i energetyzujących/.
3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom śniadanie i napoje (wodę oraz herbatę).
4. Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez organizatora godzinę.
5. Uczestnik Nocy Noblistów nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w czasie trwania
wydarzenia.
6. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczestnik może opuścić szkołę wcześniej niż o wyznaczonej
godzinie zakończenia Nocy Noblistów tylko wtedy, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun
(potwierdzi odbiór dziecka pisemnie).
7. Podczas Nocy Noblistów zabronione jest wprowadzanie osób niezgłoszonych do udziału
w projekcie.
8. Poruszanie się uczestników po budynku szkoły może odbywać się w wyznaczonych miejscach i za zgodą
opiekuna.
9. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy Noblistów odpowiadają finansowo rodzice/prawni opiekunowie
uczestnika.
10. Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez uczestnika na teren szkoły bierze uczestnik i
jego rodzice/prawni opiekunowie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione
rzeczy.
11. Każdy uczestnik Nocy Noblistów zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania niniejszego Regulaminu
oraz regulaminu szkoły.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do uszczegółowienia regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Nocy Noblistów.

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA
w projekcie NOCE NOBLISTÓW
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojej

córki/syna

……………………………………………………………

w projekcie NOCE NOBLISTÓW.
Zgadzam się, aby moje dziecko znajdowało się między godziną 19:00 dnia…………….. a godz. 10.00
dnia………………. na terenie szkoły pod opieką organizatorów i nauczycieli.
1.Uczestnik Nocy w szkole powinien przynieść karimatę do spania (materac), śpiwór, małą poduszkę, wygodne
obuwie zmienne, strój sportowy i strój do spania, niezbędne środki higieny. Uczeń może przynieść owoce, przekąski,
napoje (z wyjątkiem chipsów, napojów gazowanych i energetyzujących).
2. W sytuacji gdy dziecko wraca do domu pod opieką innego dorosłego niż rodzic/prawny opiekun lub opuszcza
szkołę samodzielnie wymagana jest pisemna zgoda rodzica złożona u organizatora lub opiekuna.
3. Gdy uczeń w trakcie zorganizowanych zajęć nie będzie przestrzegał regulaminu, rodzic/opiekun zobowiązany jest
do odbioru dziecka ze szkoły.
Kraków, dn. ……………………………
…....................................................................................
( podpis rodzica/opiekuna)

