REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „WARSZTATÓW KULINARNYCH DLA MŁODYCH
GOSPODYŃ” jest Fundacja dla wsi z siedzibą w Kobylinie ul. Krotoszyńska 46, 63740 Kobylin, nr KRS 0000388888.
2. Warsztaty odbędą się w dniach od 24 kwietnia 2014 r. do 26 kwietnia 2014 r. (tj. 3
dni) w Domu Ludowym w Lutogniewie przy ul. Krotoszyńskiej 154, 63-700
Krotoszyn
3. Udział w warsztatach będzie nieodpłatny.
4. Tematyka warsztatów będzie obejmować:
1 dzień: zapoznanie się z wartościami odżywczymi poszczególnych ziół, przypraw,
warzyw i owoców, a także zasad zdrowego żywienia, planowanie codziennego
i świątecznego jadłospisu, nakrycie i dekorowanie stołów, dekoracja potraw – carving
2 dzień: przygotowywanie wielkopolskich, tradycyjnych, regionalnych potraw wg
przepisów
3 dzień: przygotowywanie nowoczesnych potraw wg przepisów
5. Do udziału w warsztatach mogą zgłosić się kobiety w przedziale wiekowym od 16 do
40 lat z obszaru LGD „Okno Południowej Wielkopolski”, które wypełnią Formularz
zgłoszenia udziału w warsztatach . dostępny na stronie internetowej Fundacji.
6. Zgłoszenie do udziału w warsztatach należy przesłać na adres e-mail:
fundacjadlawsi@wp.pl do dnia 14 kwietnia 2014 r.
§2
ZGŁOSZENIE I ZAKWALIFOKOWANIE
UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
1. Kryterium wyboru zakłada wpisanie zainteresowanej osoby na listę uczestników
projektu wg kolejności zgłoszeń nadesłanych pocztą elektroniczną.
2. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, osoby zostaną poinformowane drogą
poczty elektronicznej lub listownie.
3. Do udziału w Warsztatach zostanie zakwalifikowanych 18 osób (zwanych dalej
Zgłaszającymi).
4. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Zgłaszający wyraża zgodę na uczestnictwo w Warsztatach na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie.

§3
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia uczestnikom
przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowanych potraw,
praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw, wiedzy i praktyki
w dziedzinie nakrywania i dekorowania stołów oraz wiedzy i praktyki w dziedzinie

2.
3.
4.
5.

dekoracji potraw – carving. Organizator nie odpowiada za to w jakim stopniu wiedza
i umiejętności zostaną przyswojone przez uczestników.
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych
zasad higieny.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęty i urządzenia, które otrzymuje do
pracy.
Zabrania się wynoszenia z warsztatów wszelkich urządzeń, sprzętów i wyposażenia
Sali.
Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź
innym uczestnikom, które są wynikiem zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego,
czy lekkomyślnego postępowania.
§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

