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Regulamin Balu Absolwenta organizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej  
nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 
I. Zasady ogólne: 
 
1.   Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Balu Absolwenta a zasady w nim wyrażone 
obowiązują wszystkich jego uczestników. 
2.   Organizatorem Balu Absolwenta jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II  
w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi przy współpracy z wychowawcami i uczniami klas VIII SP nr 4 w 
Toruniu i Gimnazjum nr 3 w Toruniu. Przedstawicielem z ramienia szkoły upoważnionym do organizacji Balu 
Absolwenta jest  Komitet Organizacyjny składający się z rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas 
III gimnazjum wyłonionych spośród reprezentantów trójek klasowych rad rodziców. 
3. Bal Absolwenta odbywa się w terminie, miejscu i w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi. 
4. Organizator jest odpowiedzialny za organizację Balu Absolwenta, jego przebieg i bezpieczeństwo 
uczestników balu podczas jego trwania. 
5. Podczas balu rodzice/prawni opiekunowie pełnią dyżur w sali, w miejscach w których przebywają 
uczestnicy balu (tj. korytarze, hol, klatki schodowe, toalety itp.) oraz przed wejściem do budynku, w którym bal 
się odbywa. 
6. Organizator balu nie ponosi odpowiedzialności: 

a) za bezpieczeństwo uczniów, którzy opuścili miejsce balu bez wiedzy i zgody Organizatora, 
b) za zagubione przez uczestnika balu pieniądze, telefony oraz inne przedmioty wartościowe wniesione  
na bal przez jego uczestników. 

7. Na 14 dni przed terminem Balu Absolwenta wychowawcy klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum 
przekazują Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi listę uczniów uczestniczących w Balu Absolwenta (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 
wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 
a Organizator listę zaproszonych gości. 
8. Brak oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uniemożliwia uczestnictwo ucznia w Balu Absolwenta. 
9. Wszyscy uczestnicy Balu Absolwenta zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm 
zachowania w miejscach publicznych oraz podporządkowania się poleceniom Organizatora i Dyrektora 
szkoły. 
10. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego, Statutu Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi, Regulaminu Samorządu 
Uczniowskiego. 
 
II. Zasady szczegółowe: 
1.   Miejsce, termin , czas rozpoczęcia i zakończenia Balu Absolwenta:  
      Miejsce: Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń, 
      Termin:  

10.06.2019 r. Bal Absolwenta – klasy III Gimnazjum nr 3 w Toruniu;  
12.06.2019 r. Bal Absolwenta – klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu;  

      Czas trwania: od godz.18.00 do godz. 24.00. 
2.   Uczestnikami balu mogą być: 

a) uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi oraz uczniowie klas III Gimnazjum nr 3 funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałam Dwujęzycznymi, 
b) nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi, 
c) rodzice/opiekunowie prawni uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z 
Oddziałami Dwujęzycznymi biorących udział w balu. 
d) inni goście zaproszeni przez Organizatora. 

3. Warunkiem wejścia ucznia na Bal Absolwenta jest:  
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a) uregulowanie opłaty ponoszonej w związku z uczestnictwem w imprezie,  
b) zapoznanie się z regulaminem balu, co zostaje poświadczone przez ucznia własnoręcznym podpisem 
(załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 
c) zapoznanie się z regulaminem balu oraz złożenie oświadczenia w tym zakresie przez rodzica ucznia lub 
jego prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), 
d) okazanie Organizatorom balu legitymacji szkolnej w momencie wejścia na salę (w trakcie balu, w 
sytuacjach uzasadnionych Organizator ma prawo wylegitymować  ucznia - uczestnika balu). 

4. Podczas Balu Absolwenta obowiązuje zakaz: 
a) zażywania nikotyny, 
b) wnoszenia i spożywania alkoholu, 
c) wnoszenia i spożywania środków odurzających, 
d) wnoszenia materiałów pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji. 

5. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą uczestniczyć w Balu 
Absolwenta. 
6. W przypadku złamania zasad zawartych w punktach 3, 4 i 5 uczniowie podlegają następującym sankcjom: 

a) usunięcie z balu z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych, 
b) wezwanie Policji w przypadkach uzasadnionych, 
c) zastosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu 
z Oddziałami Dwujęzycznymi. 

7. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w Balu Absolwenta jest: 
a) złożenie pisemnego oświadczenia o udziale dziecka w Balu Absolwenta (załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu), 
b) zapoznanie się z Regulaminem Balu Absolwenta, 
c) odbiór dziecka po zakończeniu Balu Absolwenta, o godzinie wyznaczonej przez organizatora, 
d) natychmiastowy odbiór z imprezy dziecka nieprzestrzegającego Regulaminu Balu Absolwenta. 

8. Obowiązkiem wychowawców klas VIII szkoły podstawowej I klas III gimnazjum jest: 
a) zapoznanie uczniów z regulaminem balu, co poświadczają oni własnoręcznym podpisem (załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu), 
b) posiadanie podczas balu spisu numerów telefonów i adresów do rodziców/opiekunów prawnych 
uczniów uczestniczących w balu (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);  
c) w razie konieczności wspieranie Organizatora przy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom podczas balu.  

9. W trakcie trwania balu uczniowie nie mogą opuszczać budynku, w którym on się odbywa i ponownie 
wracać. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest 
możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda Organizatora. 
10. Uczniowie mają obowiązek powiadomić wychowawcę klasy o zamiarze wcześniejszego opuszczenia balu, 
który telefonicznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka. 
Uczeń  może opuścić wcześniej imprezę wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby 
dorosłej upoważnionej do odbioru  przez rodzica/opiekuna prawnego.  
11. Zakończenie Balu przewidziane jest na godzinę 24.00. Każdy uczeń może opuścić salę  po   zakończonej 
zabawie wyłącznie w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej upoważnionej do 
odbioru  przez rodzica/opiekuna prawnego.  
         
III.  Postanowienia końcowe 
Organizatorzy wraz z wychowawcami  klas uczestniczących w Balu zobowiązani są do zapoznania uczniów i 
rodziców z regulaminem oraz do potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Balu  Absolwenta 
organizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia biorącego udział w Balu Absolwenta 
 
Oświadczam, że:  
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Balu  Absolwenta organizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi,  
ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń. 
 
2. Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……..……………………………………………… (imię i nazwisko 
dziecka) w Balu Absolwenta, który odbędzie się w dniu …. czerwca 2019 r., w godzinach 18.00 – 24.00 w 
Hotelu Filmar w Toruniu. 
 
3. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego powrotu mojego dziecka do domu po zakończeniu Balu 
Absolwenta poprzez punktualne odebrania dziecka po zakończeniu imprezy o godzinie wyznaczonej przez 
Organizatora (tj. o godz. 24.00).  
 
W nawiązaniu do zapisów pkt 7 i 10 Regulaminu Balu  Absolwenta organizowanego dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi zobowiązuję się do 
osobistego odbioru dziecka po zakończeniu Balu Absolwenta lub wyznaczenia innej osoby dorosłej 
upoważnionej do odbioru mojego dziecka* z balu w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 
W celu utrzymania stałego kontaktu z Organizatorem balu oświadczam, iż w dniu odbywania się balu można 
się ze mną kontaktować pod numerem telefonu …………………………………………….. 
 
W przypadku niemożności odebrania przeze mnie osobiście mojego dziecka z balu do odbioru dziecka w 
wyznaczonym przez Organizatora terminie upoważniam: 
imię i nazwisko osoby upoważnionej: ................................................................................................... 
Ze wskazaną powyżej upoważnioną przeze mnie osoba dorosłą można kontaktować się pod numerem 
telefonu ………………………………………………...……………………………………………  
 
4. W razie niewłaściwego zachowania dziecka podczas balu lub w innej sytuacji nadzwyczajnej, która 
wynikłaby podczas jego trwania, zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka z balu. 
  
5. Zobowiązuję się do pokrycia szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko podczas balu. 
  
6. Oświadczam, że podczas balu moje dziecko korzystać będzie z menu podstawowego zaproponowanego 
przez Hotel Filmar w ofercie / korzystać będzie z menu w wersji wegetariańskiej*.  
 
7. Jednocześnie informuję, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka/podopiecznego 
w imprezie. 

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

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Balu  Absolwenta 
organizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi 

 

Lista uczniów klasy ………………………………………………… 
biorących udział w Balu Absolwenta w dniu …… czerwca 2019 r. 

 
Własnoręczny podpis jest potwierdzeniem znajomości obowiązującego Regulaminu Balu  Absolwenta 
organizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi 
z którym wychowawca klasy zapoznał uczniów. 
Lp. 

 
Imię i nazwisko ucznia Własnoręczny podpis ucznia 

 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
.27   
28   
29   
30   
31   
32   
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Balu  Absolwenta 
organizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi 

 

 

Spis numerów telefonów rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnionej przez rodziców  
do odbioru ucznia klasy ………. biorących udział w Balu Absolwenta w dniu ……….. czerwca 2019 r. 

 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Numer telefonu kontaktowego 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub osoby 
upoważnionej 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   

 


