
Regulamin Nocy Filmowej Gimnazjum nr 27 w Lublinie 

§ 1 

Postanowienia Początkowe 

1. Noc Filmowa Gimnazjum nr 27 zwana dalej Nocą Filmową, jest wydarzeniem kulturalno-dydaktycznym  

skierowanym do uczniów naszego gimnazjum o zainteresowaniach filmowych.  

2. I Noc Filmowa ma się odbyć 14/15 czerwca 2017 r., od godziny 20.00 do 6:00. 

3. Celem organizacji Nocy Filmowej jest: 

a) wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

b) poznawanie wybitnych dzieł kina polskiego i światowego, 

c) rozwijanie działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego, 

d) integracja społeczności gimnazjalnej, 

e) promowanie zasad kulturalnego zachowania. 

4. Organizatorami Nocy Filmowej i opiekunami uczniów są wyłącznie nauczyciele Gimnazjum nr 27 

w Lublinie. 

5. Miejscem odbywania się imprezy jest budynek Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 

 

§ 2 

Zasady 

1. Na terenie Szkoły podczas  Nocy Filmowej, równolegle z regulaminem Nocy Filmowej, obowiązuje 

Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie oraz zasady kultury osobistej; wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich 

przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym przez Organizatorów. 

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek niezgodnych ze Statutem 

Szkoły. 

3. Uczeń, który chciałby wziąć udział w Nocy Filmowej, powinien spełnić następujące warunki: 

a) posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów wraz z zapewnieniem odebrania dziecka po 

zakończeniu imprezy, 

b) wykazać się nie niższą niż dobra oceną zachowania. 

4. O udziale ucznia w imprezie decydują organizatorzy. 

5. Organizatorzy mają prawo usunąć ucznia z terenu, na którym odbywa się Noc Filmowa w związku z 

nieprzestrzeganiem obowiązujących zasad objętych regulaminem, po uprzednim zawiadomieniu 

rodziców/opiekunów; w takim przypadku rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać podopiecznego bez 

względu na porę. 

§ 3. 

Organizacja 

1. Podczas Nocy Filmowej grupa ogląda cztery filmy wybrane przez organizatorów.  

2. Po projekcji każdego z filmów uczniowie biorą udział w ich omówieniu jako uczestnicy 

3. Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Nad przebiegiem dyskusji zawsze czuwa jeden z nauczycieli.  

4. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie: 



a) jedną karimatę/materac (o powierzchni nie większej, niż 2,5m²),  

b) śpiwór/koc 

c) podstawowe wyżywienie oraz napoje. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub regulaminu Nocy Filmowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Nocy Filmowej. 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów 

 

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

ucznia klasy ………, Gimnazjum nr 27 w Lublinie, w Nocy Filmowej, która odbędzie się 14/15 czerwca 

2017 r., od godziny 20.00 do 6:00. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie szkoły w zakładce „dla 

rodziców”. 

Oświadczam, że mój/moja syn/córka* jest zdrowy/zdrowa* i nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających uczestnictwo w Nocy Filmowej. 

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

Filmowej. 

Nie wyrażam zgody/Wyrażam zgodę* na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. Zobowiązuje się do 

zapewnienia bezpiecznego powrotu mojego dziecka do domu.  

W przypadku podjęcia przez organizatorów decyzji wydalenia ucznia z Nocy Filmowej (w związku 

z nieprzestrzeganiu regulaminu ) odbiorę syna/córkę* osobiście ze Szkoły, bez względu na porę. 

 

 

 

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

(podpis rodzica/opiekuna )                                                                                                      (miejscowość i data ) 

 

 

………………………………………. 

(aktualny numer telefonu ) 

 

* niepotrzebne skreślić 


