
 

Regulamin Festynu Rodzinnego 

organizowanego przez Radę Rodziców dla uczniów i dzieci przedszkolnych 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stobnie Siódmym 

  

§1 

Postanowienia ogólne  

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:  

a.  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256  poz. 2572 

ze zm.) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),  

b.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002  r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny    w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i placówkach   

2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na 

terenie, na którym odbywa się festyn.  

3. Każdy  uczestnik  festynu  ma  obowiązek  stosować  się  do  postanowień  niniejszego 

regulaminu.  

4. Celem  regulaminu  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  poprzez  określenie  zasad zachowania 

się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, 

a także znajdujących się na nim urządzeń.  

5. Organizatorem Festynu Rodzinnego jest Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym  

 

w Stobnie Siódmym. Miejscem imprezy jest ogrodzony teren wokół budynku Zespołu i sala 

gimnastyczna. Festyn odbywa się w dniu 11 września 2021r. (sobota) w godz. 12:00 – 16:00 

6. Punkt  pomocy  medycznej  na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się 

na terenie odbywającego się festynu i jest wyraźnie oznakowany. 

7. Nad bezpieczeństwem małoletnich uczestników czuwają rodzice / opiekunowie prawni.  

8. Pracownicy  niepedagogiczni  Zespołu,  nauczyciele  i  rodzice  oraz  uczniowie  w  sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa lub zachowania zagrażającemu bezpieczeństwu uczestników są 

obowiązani niezwłocznie powiadomić dyrektora. 

9. Za  bezpieczeństwo  urządzeń  zainstalowanych  na  szkolnym  terenie  odpowiadają 

podmioty świadczące  usługę dla Rady Rodziców. 

 

 

  



§2 

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu:   

1. Festyn  ma  charakter  zamknięty, odbywa się na terenie szkolnym.  Prawo  wstępu mają: 

uczniowie szkoły i dzieci przedszkolne wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście.  

2. Wstęp na festyn i atrakcje  jest bezpłatny.  

3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę.  

4. Uczestnicy  festynu  oraz  wszystkie  osoby,  które  znajdują  się  na  terenie  imprezy, 

obowiązani  są  zachowywać  się  w    sposób  niezagrażający  bezpieczeństwu  innych  osób 

obecnych na tej imprezie.  

5. Uczestnicy  festynu  oraz  wszystkie  osoby,  które  znajdują  się  na  terenie  imprezy, muszą 

stosować  się  do  zaleceń    przedstawicieli  organizatora,  mających  na  celu zapewnienie im 

bezpieczeństwa i porządku.  

6. Zakazuje się w szczególności:  

a.  niszczenia  oznaczeń  i  tablic  informacyjnych,  nośników  reklamowych,  urządzeń  i sprzętu 

znajdującego się na  terenie imprezy,  

b.  jakiegokolwiek  działania  mogącego  stanowić  zagrożenie  dla  życia,  zdrowia  lub  

bezpieczeństwa  osób przebywających  na  terenie  imprezy,  a  w  szczególności rzucania 

jakichkolwiek przedmiotów,  

c.  niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy, 

d.  wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  

materiałów  wybuchowych,  wyrobów  pirotechnicznych,  napojów alkoholowych,  materiałów 

pożarowo  niebezpiecznych,  środków odurzających  lub substancji psychotropowych,  

e.  wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt.  

7. Uczestnicy  festynu  mają  prawo  korzystania  z  wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych  

i  są zobowiązani  korzystać  z  nich  wyłącznie  zgodnie  z  ich przeznaczeniem.  

8. Na  terenie  festynu  obowiązuje  zakaz  palenia  i spożywania alkoholu  oraz  innych używek  

9. Przedstawiciele organizatora są  uprawnieni do wydawania  poleceń  porządkowych osobom  

zakłócającym    porządek  publiczny  lub  zachowującym  się  niezgodnie  z  regulaminem,   

a  w  przypadku  niewykonania  tych  poleceń  - wezwania Policji  i zgłoszenie naruszenia 

porządku na terenie szkolnym. 

10. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłosić do organizatora festynu. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Uczestników 

festynu. 

11.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić 

organizatora  oraz  osoby  bezpośrednio  zagrożone  i  jak  najszybciej  opuścić  miejsce 

zagrożenia.  Organizator  festynu  zobowiązany  jest    do  bezzwłocznego  powiadomienia 



odpowiednich  służb  ratowniczych  i  równoczesnego  rozpoczęcia  akcji  ratowniczej lub 

ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje dyrektor.  

12.  Organizator utrwala przebieg festynu dla promocji i reklamy szkoły i przedszkola. 

13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Stobnie Siódmym (szkolastobno.pl) oraz na drzwiach wejściowych do 

budynku Zespołu.  

14.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

15.  Regulamin obowiązuje w dniu 11 września 2021 r.    

 

Rada Rodziców  

przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym,  

Dyrektor  

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym 


