
REGULAMIN WIECZORU GIER SPORTOWYCH I ZABAW 

 
1. Wieczór Gier Sportowych i Zabaw w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli 
Samorządowych w Sochocinie, jest wyłącznie wydarzeniem sportowym i kulturalno– 
dydaktycznym skierowanym do uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sucharskiego  
i Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie. 
2. Wieczór Gier Sportowych i Zabaw odbędzie się w wieczorem w dniu 13 kwietnia 2018 roku 
w godz. 18:00-22:00 w budynku szkoły- świetlicy szkolnej i hali sportowej. 
3. Organizatorami są Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im H. Sucharskiego  
i Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie 
4. Osobami wyznaczonymi do konsultacji w sprawie treści merytorycznej gier i zabaw są 
opiekunowie SU oraz Zarząd SU. Gry i zabawy będą dostosowane do wieku uczniów.  
5. Uczestnikami Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw mogą być uczniowie klas IV-VII i II-III  
gimnazjalnych, którzy dostarczą podpisaną zgodę rodzica/prawnego opiekuna. 
6. Lista uczestników podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły po uprzedniej konsultacji 
 z wychowawcami. Uczestnikami Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw mogą być uczniowie, 
którzy nie sprawiają problemów wychowawczych. 
7. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów naszej szkoły. Zabronione jest 
wprowadzanie osób z zewnątrz. 
7. Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły w godz. 18.00 - 18.15. 
9. Po wejściu do szkoły należy poinformować organizatorów o swoim przybyciu i podpisać 
listę obecności. 
10. Uczestnik Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw może opuścić szkołę w czasie trwania 
imprezy jedynie w przypadku, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun. 
11. Uczestnicy powinni opuścić budynek szkoły o godz. 22.00 pod opieką rodzica/ prawnego 
opiekuna. 
12. Zabronione jest w czasie trwania Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw opuszczanie 
samodzielne budynku szkoły. 
13. Wszelkie problemy, takie jak: konieczność opuszczenia sali, złe samopoczucie i inne 
należy koniecznie zgłosić opiekunowi. 
14. Każdy zobowiązany jest wziąć ze sobą własny prowiant oraz napoje. 
15. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jakichkolwiek używek, gdyż grozi to 
konsekwencjami zgodnie z zapisami w   Statucie Szkoły. 
16. Za zniszczenie mienia i powstałe szkody podczas Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw 
odpowiada sprawca. 
17. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu 
rodziców oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje. W takim przypadku 
rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać podopiecznego. 
18. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu Wieczoru 
Gier Sportowych i Zabaw oraz respektowania Statutu Szkoły. 
19. Zgodę rodziców/ prawnych opiekunów należy dostarczyć wychowawcom lub 
organizatorom Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw do dnia 11.04.2018 r./ Zgoda znajduje się 
na kolejnej stronie regulaminu/ 
20. Opiekę nad uczestnikami  Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw sprawują opiekunowie SU. 
W sytuacji, gdy liczba uczestników przekroczy 40 osób, opiekę sprawować będą 
wychowawcy klas lub chętni nauczyciele. 
           Organizatorzy 

 



Oświadczenie 
 /rodziców/prawnych opiekunów/  

 
Zgadzam się na udział mojego dziecka 
………………………………………………………………….................................. 
/imię i nazwisko, klasa/ 
w Wieczorze Gier Sportowych i Zabaw organizowanym przez SU Szkoły Podstawowej  
im. H. Sucharskiego i Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie 
w godzinach 18.00 – 22.00 w dniu 13 kwietnia 2018 r. 
Jednocześnie oświadczam, że: 
- mój/moja syn/córka* jest zdrowy/zdrowa*. 
-zapoznałem/-łam się, wraz z dzieckiem, ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw 
(dostępnym na stronie internetowej szkoły). 
Zobowiązuje się do zapewnienia przyjazdu i powrotu mojego dziecka do domu.  
W przypadku podjęcia przez organizatorów decyzji wydalenia ucznia z Wieczoru Gier Sportowych i Zabaw (w związku z 
nieprzestrzeganiu regulaminu ) odbiorę syna/córkę* osobiście ze Szkoły. 
telefon kontaktowy: 
………………………………………………………………………………..…….. 

/data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna/ 
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