
 
REGULAMIN WIECZORU FILMOWEGO  

w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie im. Powstaoców Śląskich 

§1 

Postanowienia początkowe 

1. Wieczór filmowy ma charakter dydaktyczny. 

2. Uczestnikami wieczoru filmowego mogą byd tylko uczniowie ZSE nr 1 w Krakowie im. 

Powstaoców Śląskich. 

3. Wieczór filmowy jest organizowany bezpłatnie, a udział w nim jest dobrowolny.  

4. Wejście na sale projekcji odbywa się tylko za okazaniem ważnej (podbitej) legitymacji 

szkolnej. 

5. Wejście na sale rozpocznie się 15 min przed rozpoczęciem imprezy. Uczniowie, którzy się 

spóźnią mogą nie zostad wpuszczeni na sale.  

6. Prezentowany film jest ilustracją do zagadnieo omawianych w prelekcji oraz stanowi 

podstawę do dyskusji. 

7. Wydarzenie ma na celu: 

a. rozwijanie świadomego i refleksyjnego podejścia do dzieł kultury, 

b. kształtowanie umiejętności wyrażania własnej opinii, argumentowania i formułowania 

konstruktywnej krytyki, 

c. zachęcanie do wymiany poglądów i dyskusji, 

d. rozwijanie wiedzy w zakresie sztuki filmowej, 

e. integrację uczniów. 

 

§2 

Zgłoszenia 

 

8. Przyjmowanie zgłoszeo odbywa się w bibliotece szkolnej lub w formie podanej na plakacie. 

9. Obowiązuje kolejnośd zgłoszeo z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (50). 

§3 

Zasady 

10. Wszyscy niepełnoletni uczniowie mają obowiązek dostarczyd zgody rodziców na udział 

w wydarzeniu (wzór w załączniku do regulaminu/dostępny w bibliotece szkolnej).  

11. Pełnoletni uczniowie muszą dostarczyd oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 

podpisane przez siebie lub rodziców. (wzór w załączniku do regulaminu) 

12. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowad się do regulaminu wieczoru filmowego oraz Statutu 

szkoły.  

13. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany na prośbę opiekunów okazad zawartośd plecaka, 

torby lub kieszeni.   Odmowa jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.  

14. Okazanie oznacza, że uczestnik otwiera plecak, torbę, worek, kieszeo i własnoręcznie 

wyjmuje z niego przedmioty.  

15.  W trakcie wydarzenia obowiązują następujące zasady: 

- zakaz przynoszenia przedmiotów niezgodnych ze Statutem szkoły (alkoholu, używek, itd.), 

- zakaz przemieszczania się uczniów poza dopuszczonymi miejscami, 



 
- zakaz opuszczania szkoły bez wiedzy opiekuna, 

-zakaz wychodzenia z sali w trakcie projekcji bez uzgodnienia tego z opiekunem, 

-zakaz przyprowadzania osób spoza szkoły, 

-zakaz biegania czy innych aktywności, które mogą spowodowad zagrożenie dla uczestnika 

wydarzenia lub grupy uczestników, 

-obowiązek wykonywania poleceo opiekunów, 

-obowiązek do zostawienia po sobie porządku i przywrócenia sali do stanu sprzed 

rozpoczęcia imprezy, 

- zakaz bez zgody opiekuna przemieszczania lub wykorzystywania do własnych celów 

wyposażenia sali, 

16. Uczestnik może przynieśd (zapewnid w własnym zakresie) 

- jedzenie oraz picie, 

- koc lub karimatę, 

17. Wszystkie szkody powstałe podczas wieczoru filmowego spowodowane przez ucznia pokrywa 

on lub jego opiekunowie prawni.  

18. Organizatorzy oraz opiekunowie mogą usunąd ucznia z wieczoru filmowego w momencie 

stwierdzenia naruszenia regulaminu, Statutu szkoły oraz zasad kultury osobistej. Ucznia 

niepełnoletniego ma obowiązek odebrad rodzic, uczeo pełnoletni zostanie zwolniony po 

powiadomieniu i uzgodnieniu z rodzicem formy powrotu. Uczestnik może zostad ukazany 

zgodnie z karami przewidzianymi w Statucie Szkoły. 

 

§4 

Organizatorzy 

 

19. Organizatorami wydarzenia jest Samorząd ZSE nr 1 w Krakowie wraz z opiekunami. 

20. Za opiekę nad uczniami będą odpowiedzialni nauczyciele obecni na wydarzeniu. 

21. Organizatorzy nie zapewniają pożywienia i picia oraz koców czy przedmiotów do leżenia. 

 

§5 

Postanowienia koocowe 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub regulaminu Wieczoru filmowego. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wieczoru filmowego. 

Podstawa Prawna: Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2017 r. 

poz. 880 ze zm.) - art. 27, art. 31. 

  



 
Załącznik 1 

Zgoda rodziców/opiekunów 

  

Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej* syna/córki*……………………………….…..………, 

ucznia klasy …, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 7/Branżowej szkoły I stopnia nr 5  

w Wieczorze Filmowym, który odbędzie się ……………………………….…..………. 

Oświadczam, że mój/moja syn/córka* jest zdrowy/zdrowa*. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się, wraz z dzieckiem, ze statutem Szkoły oraz regulaminem 

Wieczoru Filmowego. 

 Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego powrotu mojego dziecka do domu. 

  

W przypadku podjęcia przez organizatorów decyzji wydalenia ucznia z Wieczoru Filmowego 

(w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu) odbiorę syna/córkę* osobiście ze Szkoły. 

  

  

……………………………………….                                       ……………………………...... 

(podpis rodzica/opiekuna )                                                                                                           (miejscowośd i data ) 

  

………………………………………. 

(aktualny numer telefonu ) 

  

* niepotrzebne skreślid 

www.zsel1.pl 

  

http://www.zsel1.pl/


 
Załącznik 2 

 

Oświadczenie 

 

Ja, ……………………………….…..……….......(imię i nazwisko),  

uczeo/uczennica* klasy …... Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 7/Branżowej szkoły I stopnia 

nr 5  

Oświadczam, że jestem zdrowy/zdrowa*. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się ze statutem Szkoły oraz regulaminem Wieczoru Filmowego. 

  

  

……………………………………........….                                       …………………………….............. 

(podpis pełnoletniej uczennicy/pełnoletniego ucznia)                                                              (miejscowośd i data ) 

  

………………………………………. 

(aktualny numer telefonu ) 

  

* niepotrzebne skreślid 

www.zsel1.pl 

 

 

 

 

 

http://www.zsel1.pl/

