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STUDNIÓWKA 2020
Tegoroczny bal studniówkowy odbędzie się 25 stycznia 2020r. w sali bankietowej:
Drury Lane
100 Drury Lane
Oakbrook Terrace, IL. 60181

Studniówka rozpocznie się o godz. 6 wieczorem i zakończy o północy. Prosimy o punktualne przybycie, by
zachować porządek wchodzenia młodzieży na sale.
Zgodnie z regulaminem w studniówce bierze udział tylko młodzież klas maturalnych. Obowiązuje elegancki
strój wieczorowy (dziewczęta - czarne lub granatowe suknie, chłopcy - ciemne garnitury).
Podczas studniówki nie wolno wnosić i spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających, palić papierosów
i samowolnie opuszczać miejsca imprezy. Dozwolone jest posiadanie telefonów komórkowych, ale korzystanie z nich
należy ograniczyć do sytuacji koniecznych.
Ze względu na bezpieczeństwo każdy uczeń musi posiadać ID (ze szkoły amerykańskiej). Uczniowie, którzy nie
będą przestrzegać zasad obowiązujących podczas studniówki zostaną odesłani do domu.

Prosimy Dyrektorów, Prezesów oraz Wychowawców klas maturalnych o:


Rozdanie uczniom i rodzicom REGULAMINU STUDNIÓWKI (rodzice i dzieci podpisują regulamin, który zostaje
u wychowawcy klasy) natomiast PARENTAL WAIVER FORM odsyłamy do organizatorów studniówki



Zadbanie o właściwe przygotowanie uczniów do studniówki



Terminowe przygotowanie całej dokumentacji związanej z balem



Rzetelne przygotowanie materiałów do pamiętnika, które nie powinny wymagać poprawek i uzupełnień



Przygotowanie zdjęć do dyplomów Zrzeszenia Nauczycieli Polskich (rozmiar zdjęcia paszportowego lub
legitymacyjnego) - zdjęcia pozostają u wychowawców klas do dnia podpisywania dyplomów.
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REGULAMIN STUDNIÓWKI
OBOWIĄZKI DELEGACJI SZKOLNEJ (DYREKTOR, PREZES, WYCHOWAWCA):
1. W wyznaczonym przez Organizatora terminie dostarczyć całą wymaganą dokumentację szkolną związaną ze
Studniówką i wydaniem Pamiętnika (włącznie z pozwoleniem rodziców/opiekunów na udział ucznia w
Studniówce).
2. Udostępnić Organizatorowi listy uczniów uczestniczących w Studniówce zawierające telefony kontaktowe do
rodziców/opiekunów.
3. Delegacja szkolna wyznacza osobę odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem (imię i nazwisko, telefon,
e-mail).
4. Punktualnie przybyć na Studniówkę wraz ze swoimi uczniami.
5. Przez cały czas trwania Studniówki kontrolować zachowanie swoich uczniów.
6. Podczas części oficjalnej Studniówki delegacja szkoły jest zobowiązana zadbać o właściwe zachowanie swoich
uczniów.
7. Delegacja szkoły czuwa nad bezpieczeństwem uczniów w czasie wyznaczonych dyżurów.
8. W nadzwyczajnych sytuacjach zaistniały problem zgłosić Organizatorowi, który podejmuje ostateczną decyzję
dotyczącą jego rozwiązania.
9. Dopilnować, aby wszyscy uczniowie na czas zostali odebrani ze Studniówki.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
1. Współpracuje ze Zrzeszeniem oraz zdaje comiesięczne sprawozdania z postępu prac organizacyjnych.
2. Prowadzi negocjacje finansowe i podpisuje stosowne umowy związane z wynajęciem sali bankietowej,
zatrudnieniem fotografa, kamerzysty, DJ-a, oraz wydaniem Pamiętnika.
3. Zaprasza, po uzgodnieniu ze Zrzeszeniem, gości honorowych.
4. Dba o reklamę oraz rozpowszechnienie medialne Studniówki.
5. Zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Studniówki zatrudniając służby porządkowe.
6. Zajmuje się prowadzeniem Mszy Św. Graduacyjnej.
7. Po zakończeniu spraw związanych ze Studniówką oraz wydaniem Pamiętnika, składa w Zrzeszeniu
szczegółowe sprawozdanie finansowe.
8. Przekazuje pozostałe fundusze na specjalne konto studniówkowe Zrzeszenia. Fundusz z tego konta
przeznaczony jest na wydatki związane z Mszą Św. Graduacyjną oraz przygotowaniem Dyplomów.
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Informacje związane z przygotowaniem kolejnej edycji pamiętnika studniówkowego
Projekt stron dla szkół z klasami maturalnymi poniżej 10 uczniów:
1. strona - logo szkoły, adres korespondencyjny, e-mail i adres internetowy, zdjęcia patrona, informacje o patronie
na ⅓str.
2. strona - zdjęcia dyrektora szkoły i prezesa zarządu, informacje o działalności i historii szkoły.
3. strona - zdjęcie wychowawcy i życzenia dla uczniów lub kilka słów o klasie (½ strony), zdjęcie grupowe
studniówkowe (½ strony) będzie dołączone po studniówce.
4. strona - zdjęcia wszystkich uczniów oraz wypowiedzi uczniów na temat szkoły lub charakterystyka klasy lub
zdjęcia z życia klasy do kolażu.

Projekt stron dla szkół z klasami powyżej 10 uczniów:
1. strona - logo szkoły, adres korespondencyjny, e-mail i adres internetowy, zdjęcia patrona, informacje o patronie
na ⅓str.
2. strona - zdjęcia dyrektora szkoły i prezesa zarządu, informacje o działalności i historii szkoły.
3. strona - zdjęcie wychowawcy i życzenia dla uczniów lub kilka słów o klasie (½ strony), zdjęcie grupowe
studniówkowe (½ strony) będzie dołączone po studniówce.
4. strona - zdjęcia wszystkich uczniów
5. i 6. strona - wypowiedzi uczniów na temat szkoły lub charakterystyka klasy lub zdjęcia z życia klasy do kolażu.

Łączna ilość stron przypadająca w pamiętniku szkołom przedstawia się następująco:
-Szkoły z jedną klasą maturalną do 10 uczniów - 4 strony
-Szkoły z jedną klasą maturalną powyżej 10 uczniów - 6 stron
-Szkoły z dwiema klasami maturalnymi - 10 stron
-Szkoły z trzema klasami maturalnymi - 14 stron
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PAMIĘTNIK
Reprezentant szkoły przesyła lub przekazuje osobiście całość materiałów zależnie od ilości klas maturalnych i lokalizacji
oddziałów szkół.
Termin nadsyłania materiałów do pamiętnika – od 8 grudnia 2019 do dnia Studniówki!
Prosimy o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z grafikiem w celu przygotowania, przesłania
zaakceptowania materiałów przed drukiem (nazwisko, email, numer telefonu)
Materiały do pamiętnika powinny być umieszczone na nośniku elektronicznym (CD lub flashdrive oklejone i podpisane
adresem zwrotnym + wersja papierowa) i przesłane do grafika na adres:
Marzena Grabiec
1054 Driftwood Ct.
Wheeling, IL. 60090
Lub przesłanie elektronicznie na email: pamietnikabsolwentow@gmail.com
Większe file za pomocą: www.wetransfer.com
Wszystkie pytania odnośnie przygotowania materiałów do pamiętnika: Marzena Grabiec (773)818-3549

Materiały do pamiętnika:
ZDJĘCIA





rozdzielczość 1 mb (megabit), najlepiej zrobione jednym aparatem na jednolitym tle
zdjęcia należy zapisać w formacie JPG
wszystkie pojedyncze zdjęcia Dyrektorów, Prezesów, Wychowawców, uczniów muszą być podpisane
nazwiskiem i imieniem
zdjęcia wykonane telefonem komórkowym lub skopiowane nie będą akceptowane

TEKSTY







powinny być napisane w programie WORD
czcionka 12-Times New Roman, z polskimi znakami diakrytycznymi
wszystkie teksty muszą być napisane bezbłędnie pod względem stylistycznym, ortograficznym i gramatycznym
wychowawca klasy powinien zadbać o to, aby wypowiedzi uczniów nikogo nie obrażały
każda wypowiedź ucznia powinna być podpisana
ALFABETYCZNA lista uczniów klasy (imię i nazwisko)

LOGO


kopia musi być dobrej jakości

** Wszystkie materiały przygotowane niestarannie lub nadesłane po terminie nie zostaną umieszczone w
pamiętniku.
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Ostateczny termin nadsyłania dokumentacji studniówkowej upływa 7 grudnia 2019r.
Materiały do pamiętnika przesyłamy do dnia studniówki 25 stycznia 2020r.
Dziękujemy Państwu za uważne przeczytanie powyższych informacji i prosimy o terminowe przesyłanie
materiałów. Mamy nadzieję spełnić Państwa oczekiwania.
Wszelkie pytania związane ze Studniówką proszę kierować do:

studniowkausa2020@gmail.com

Szkoła uczestnicząca w studniówce zobowiązana jest przesłać na adres organizatora następującą dokumentację
wypełnioną pismem drukowanym zawierającym polską czcionkę:
1. Alfabetyczną listę maturzystów - 2 kopie (imię i nazwisko)
2. Czytelnie wypełnione tabele dotyczące ilości zamówionych obiadów, pamiętników, USB i zdjęć grupowych
3. Oświadczenia (Permission and Waiver Form) podpisane przez rodzicow/opiekunow i uczniów
Pakiet studniówkowy - $130 (w tym: obiad, słodki stół, napoje, pamiętnik, zdjęcie grupowe i USB ze studniówki i mszy
graduacyjnej).
Obiad dla delegacji (bez pamiętnika, USB i zdjęcia) - $75.
Prosimy wystawić jeden czek z każdej szkoły na St. Ferdinand Polish School (dopisek: Studniówka 2020)
Dziękujemy za współpracę i terminowe przesłanie dokumentacji.
Dokumentację dotyczącą studniówki (listy uczniów, ilość obiadów, ilość osób w delegacji, szkolny czek) należy przesłać
do 7 grudnia 2019r. Na adres:
St. Ferdinand Polish School
3131 N. Mason Ave
Chicago, IL 60634
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PARENT/GUARDIAN PERMISSION AND WAIVER FORM FOR STUDNIÓWKA 2020
January 25th 2020

I hereby give permission to my son/daughter:

Students full name (print)
To participate in “Studniówka” sponsored by the Polish Teachers Association.
I hereby release and indemnify St. Ferdinand Polish School, its staff, volunteers and The Polish Teachers
Association in America, including its Directors and Representatives from any and all liability arising from
claims of any kind or nature whatsoever from my child’s participation in the event.
I understand that if my child violates any laws regarding possession of alcohol or drugs, or rules governing the
event, I will be called and asked to pick up my child immediately.
Further, I take full responsibility for any damage to person(s) or property caused by my son/daughter.
I read and accept the terms outlined above.

Parent/Guardian name (PRINT)

Parent/Guardian signature

Date

