
Komunikat w sprawie organizacji studniówki w roku 2019 w II Liceum im. 

Jana Śniadeckiego w Kielcach   

1. Informacje ogólne 

Informujemy, że na przełomie miesiąca września i października 2018 utworzył został Komitet 

Studniówkowy składający się z co najmniej 2 przedstawicieli rodziców uczniów  klas 

trzecich. Ze względu na 9 klas trzecich w skład Komitetu Studniówkowego wchodzi co 

najmniej 18 rodziców. Przewodniczącą Komitetu Studniówkowego została Pani Aneta 

Kaczmarska kontakt mailowy: aneta.kaczmarska@poczta.onet.pl 

Z uwagi na dużą liczbę uczniów w naszej szkole i organizację studniówki na około 600 osób, 

wybór miejsca na organizację studniówki został dokonany pomiędzy Best Western Kielce, a 

Hotel Binkowski Kielce.  

Po przeprowadzonym głosowaniu Komitet zdecydował o organizacji studniówki w Hotelu 

Binkowski Resort Kielce, ul. W. Szczepaniaka  42, 25- 043 Kielce  

Studniówka odbędzie się dnia 12-ego stycznia 2019 r.  

Oficjalny początek planowany jest na godzinę 19.00, a zakończenie na godz. 5.00 rano.  

Dokładna godzina przybycia na studniówkę będzie podana w terminie późniejszym z uwagi 

na konieczność wcześniejszej rejestracji wejścia do lokalu.  

 

2. Regulamin studniówki, deklaracje i oświadczenia  

Uczeń deklaruje chęć udziału w studniówce.  

Na potrzeby organizacji imprezy został opracowany regulamin studniówki. Każdy uczeń 

który zadeklarował chęć udziału w studniówce potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i 

zobowiązuje się go przestrzegać. 

Każdy uczeń otrzymuje oświadczenie dla osoby towarzyszącej, które przekazuje tej osobie 

celem podpisania przez nią zapoznania się z regulaminem. 

Regulamin studniówki będzie dostępny na zakładce strony. 

Oświadczenie rodziców / prawnych  opiekunów podpisuje tyko rodzic ucznia lub osoby 

towarzyszącej niepełnoletniej. 

Pełnoletni uczestnicy studniówki biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu 

studniówki i nie są zwolnieni z obowiązku podpisania oświadczenia. 

3. Kalkulacja kosztów studniówki 

W kosztach studniówki zawierają się nastepujące usługi: 



 koszt wyżywienia i obsługi od pary wynegocjowany w hotelu Binkowski  

 foto-video  

 DJ Janusz  

 Kwiaty dla nauczycieli 

 Kwiaty na koniec roku 

 Niespodzianka muzyczna 

 Zaproszenia dla nauczycieli i uczestników 

 

 

Łączny koszt przypadający na jedną parę ( uczeń i osoba towarzysząca 

zewnątrz szkoły ) to 575 zł 

 

 

W sytuacji, gdy uczeń idzie na studniówkę z osobą ze swojej szkoły (z innej klasy maturalnej) 

łączny koszt przypadający na jednego ucznia wynosi 340,00  

Ustalono następujące terminy płatności : 

I rata : 

Dla uczniów z osobą towarzyszącą z zewnątrz  - 300 zł w terminie do 15.11.2018 r.  

Dla uczniów z osobą towarzyszącą ze szkoły  - 300 zł w terminie do 15.11.2018 r.  

II rata: 

Dla uczniów z osobą towarzyszącą z zewnątrz  - 275 zł w terminie do 15.12.2018 r.  

Dla uczniów z osobą towarzyszącą ze szkoły  - 40 zł w terminie do 15.11.2018 r.  

III rata  

Dla wszystkich uczniów piszących egzamin dojrzałości – 60 zł w terminie do 15.04.2018 r. 

Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego: 

Nr 35 1470 0002 2017 8524 0000 0001 

Odbiorca : Aneta Kaczmarska 

Tytułu przelewu: klasa Imię i nazwisko ucznia  

Wszelkie koszty zostaną rozliczone po organizacji imprezy i zapłaceniu wszystkich 

rachunków. 

 

 



3. Podmioty obsługujące studniówkę 

Informujemy, że Komitet Studniówkowy wybrał następujące podmioty do obsługi 

studniówki: 

  Lokal i organizacja – Hotel Binkowki Kielce 

 Video filmowanie i zdjęcia drukowane w liczbie 2 ( wspólne klasowe oraz w parze ) 

– Rekiny Filmowe  

 Oprawa muzyczna – Dj Janusz  

 Przygotowanie zaproszeń, butonierek, opisy stołów -   Inspiracje ślubne i 

okolicznościowe, ul. Skalista 22, 25-001 Kielce  

 

O pozostałych ustaleniach będziemy informować w terminie późniejszym 

 

Pozdrawiamy 

Komitet Studniówkowy 


