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REGULAMIN akcji FACE TO FACE, 

czyli Dzień bez Telefonu 

w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie 

 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji akcji Face to Face, czyli 

Dzień bez Telefonu w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 

w Chełmie (dalej: Akcja) 

2. Organizatorem i pomysłodawcą Akcji jest Danuta Makaruk – 

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „na chełmskiej” (dalej: 

Organizator). 

3. Akcja jest realizowana we współpracy z Biblioteką ZSGiH w Chełmie. 

4. Do pomocy Organizatorowi Akcji zostają – na jego wniosek – wyznaczeni 

przez Dyrektora Szkoły dwaj  nauczyciele ZSGiH. 

5. Akcja jest organizowana na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych 

i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie, 

ul. Reformacka 13. 

6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie http://www.zsgih.chelm.pl/ 

7. Akcja ma charakter cykliczny i odbywa się raz w miesiącu lub raz 

w tygodniu w dniu wyznaczonym po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

II. Cel Akcji 

Celem akcji jest zwrócenie uwagi uczniów i pracowników szkoły na 

niebezpieczeństwo, jakie niesie nadmierne używanie telefonu komórkowego 

oraz uświadomienie problemu uzależnienia od niego, czyli fonoholizmu, 

zjawiska opartego na mechanizmie analogicznym do uzależnienia od alkoholu, 

papierosów czy narkotyków. 

 

III. Termin i zasady Akcji 

1. Akcja rozpoczyna się 28 lutego 2017 roku o godz. 7:30 i trwa do 

zakończenia zajęć lekcyjnych w tym dniu. 

2. Kolejne terminy akcji zostaną wyznaczone przez Organizatora po 

uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Uczniowskim. 
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3. Klasa, który przystąpi do Akcji, bierze w niej udział od pierwszej do 

ostatniej godziny lekcyjnej przypadającej na dany dzień. 

4. Telefon komórkowy można w dniu Akcji pozostawić w domu lub przed 

zajęciami lekcyjnymi oddać go wyznaczonej osobie (wychowawca lub 

gospodarz). 

5. Każda klasa przechowuje swoje telefony w oddzielnym pudełku, 

opatrzonym literą alfabetu: A, B, C….. 

6. Uczeń, który oddaje telefon: 

a.  otrzymuje na potwierdzenie tej czynności kartę z numerem (A1, 

A2…, B1, B2…itp.), która uprawnia go do odebrania swojego 

telefonu po zakończeniu zajęć szkolnych; na odwrocie karty uczeń 

wpisuje swoje imię i nazwisko; 

b. otrzymuje znaczek Face to Face, który uprawnia go do korzystania 

z atrakcji przewidzianych na dany dzień Akcji. 

IV. Uczestnicy Akcji i warunki zgłoszenia 

1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 

2. Zgłoszenia klasy do udziału w Akcji dokonuje wychowawca lub gospodarz 

klasy do Organizatora, najpóźniej w przeddzień dnia Akcji. 

V. Nagrody i zasady ich przyznawania 

1. Uczniowie, którzy wezmą udział w Akcji, otrzymują +30 punktów 

oceniających zachowanie. 

2. Naniesienia punktów dokonuje wychowawca klasy na podstawie kart 

z numerami, na których uczniowie wpisują na odwrocie swoje imiona 

i nazwiska. 

3. Dopuszcza się możliwość przyznawania Uczniom nagród rzeczowych przez 

Organizatorów Akcji. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2017 roku. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zgody Dyrektora Szkoły 

i Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 


