FILMOWO O KSIĄŻCE
- The Lord of the Rings
Regulamin projektu
By móc wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do 18 czerwca (włącznie) pisemną deklarację
podpisaną przez rodzica/opiekuna. Uczniowie, którzy nie dostarczą deklaracji do 18 czerwca, nie
będą mogli wziąć udziału w projekcie. Deklaracja jest dostępna na stronie internetowej ZSM
(zakładka „aktualności samorządu”), a także będzie dystrybuowana przez Samorząd w szkole. Należy
ją dostarczyć do członków Samorządu OSM II stopnia lub pana Radosława Wiśniewskiego (opiekuna)

Ramowy plan projektu
23.06./24.06.2015r.
godz.
19:00

Powitanie uczestników w Sali Koncertowej

19:10-19:55

Prezentacja „Książka vs film” (uczniowie klasy II gimnazjum)

20:00 – 23:00

Władca Pierścieni – Drużyna Pierścienia

23:05 – 23:25

Przerwa

23:30 – 23:50

Konkurs wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego

23:55 – 2:55

Władca Pierścieni – Dwie Wieże

2:55 – 3:10

Przerwa

3:15 – 3:25

Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy

3:30 – 6:50

Władca Pierścieni – Powrót Króla

6:50 – 7:15

Podsumowanie nocy

7:15 – 7:30

Sprzątanie

7:30

Koniec

Przewiduje się także możliwość dokonania drobnych zmian w programie, np. wprowadzenia
dodatkowych, kilkuminutowych przerw w trakcie projekcji poszczególnych filmów na pójście do
toalety, zjedzenie czegoś (w zależności od woli uczniów).

 ZASADY I INFORMACJE NA NASTĘPNEJ STRONIE

ZASADY I INFORMACJE:
 Osoby zmęczone, będą miały do dyspozycji miejsca do spania oraz odpoczynku. Każdy uczeń
musi mieć ze sobą karimatę i śpiwór.
 Między poszczególnymi częściami nocy będą przerwy, by uczniowie mogli odpocząć.
 Uczniowie będą mieli zapewnioną wodę i herbatę. Pozostałe jedzenie i picie muszą przynieść
ze sobą.
 Obszar zabawy będzie wyraźnie oznaczony, a zasady projektu przedstawione w auli w trakcie
apelu. Nauczyciele i członkowie Samorządu będą pilnowali, by zabawa przebiegała w miłej i
bezpiecznej atmosferze.
 UWAGA: gdyby zaistniała taka konieczność, dziecko może zostać odebrane w trakcie trwania
zabawy (tj. między 19:00 a 7:30), ale wyłącznie przez rodzica/opiekuna (proszę też wtedy
powiadomić o fakcie zabrania dziecka któregoś z nauczycieli-opiekunów).
 W czasie przebywania w szkole, uczniowie muszą przestrzegać regulaminów w niej
panujących, a w szczególności pamiętać i stosować się do bezwzględnego zakazu picia i
jedzenia w sali koncertowej (osoba, która będzie chciała się napić, bądź coś zjeść, będzie
mogła zrobić to w czasie przerw tuż po wyjściu z sali w miejscu do tego przygotowanym).
Podczas trwania zabawy, dyżur pełnić będzie odpowiednia, ustalona z Dyrekcją ZSM, liczba
nauczycieli, którzy zechcą włączyć się społecznie w projekt. Reprezentanci Samorządu OSM II
stopnia stanowić będą grupę organizującą wydarzenia nocy.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do udziału w niezwykłej zabawie! 
Samorząd OSM II stopnia

