Regulamin
IV Nocnego Maratonu
Świątecznego
Niniejszy regulamin przedstawia zasady organizowania i przebiegu nocnego maratonu świątecznego.
IV Nocny Maraton Świąteczny ma na celu promocję polskich tradycji bożonarodzeniowych oraz integrację
społeczności III LO w Łomży.

1. Organizatorem nocnego maratonu świątecznego jest III LO w Łomży.
2. Nocny maraton świąteczny skierowany jest wyłącznie do młodzieży uczącej się w III LO
w Łomży.
3. Podczas maratonu wykonywane będą ozdoby świąteczne, które zostaną rozdane mieszkańcom
Łomży podczas Jarmarku Świątecznego w dniu 16.12.2018r.
3. Nocny Maraton Świąteczny odbędzie się w nocy z 14-15.12.2018r. w sali gimnastycznej
w godzinach 19:00 – 06:00. Wejście na Nocny Maraton Świąteczny będzie możliwe od godziny
19.00 do 20.00. Po upływie tego czasu drzwi wejściowe zostaną zamknięte.
4. Uczniowie biorący udział w Nocnym Maratonie Świątecznym powinni dostarczyć organizatorom
[p. Monika Pawłowska, p. Ewa Witkowska- Stankiewicz, p. Mariola Jankowska, p. Marcin
Mikołajczyk] pisemną zgodę rodziców najpóźniej w dniu rozpoczęcia maratonu.
5. W trakcie trwania nocnego maratonu świątecznego obowiązuje zakaz wychodzenia na zewnątrz
budynku bez zgody organizatorów.
6. Wcześniejsze opuszczenie budynku szkoły podczas trwania Nocnego Maratonu Świątecznego
może odbyć się

wyłącznie

za

zgodą rodziców/opiekunów prawnych

uczniów,

przy

jednoczesnym zobowiązaniu się rodziców do zapewnienia młodzieży bezpiecznego powrotu do
miejsca zamieszkania. Wymagany jest osobisty kontakt telefoniczny.
7. Zakazuje

się

przynoszenia

niepotrzebnych,

niebezpiecznych

przedmiotów.

Przedmioty

wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność.
8. Wszystkim uczniom (uczestnikom III Nocnego Maratonu Świątecznego) bezwzględnie zabrania
się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
Złamanie tej zasady wiązać się będzie z konsekwencjami określonymi w Statucie III LO
w Łomży.

9. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu (bójki, ordynarne
zachowanie się, palenie papierosów, picie alkoholu itp.) organizator ma prawo usunąć
uczestnika imprezy z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomieniu rodzica bądź opiekuna)
lub zakończyć IV Nocny Maraton Świąteczny przed czasem. Uczeń usunięty z imprezy musi
zostać odebrany przez rodziców lub prawnego opiekuna.
10. Straty materialne (zawinione) powstałe podczas IV Nocnego Maratonu Świątecznego
pokrywane są przez sprawcę (ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych).
11. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz zabezpieczenia obiektu szkolnego, opiekę
podczas IV Nocnego Maratonu Świątecznego sprawują wyznaczeni nauczyciele.
12. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystane
pomieszczenia) odpowiedzialni są wszyscy uczniowie.
13. Każdy uczestnik może wnieść własny prowiant oraz napoje.
14. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
15. Każdy uczeń własnoręcznym podpisem zobowiązuje się do przestrzegania powyższego
regulaminu.

