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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Projekt pod nazwą:   

„Mamy czym się chwalić i co promować na naszym stole” 
czyli organizacja warsztatów i konkursu kulinarnego oraz  doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łazach 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów kulinarnych 
„ Mamy czym się chwalić i co promować na naszym stole”  

- edycja dla dzieci - 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na warsztaty realizowane w ramach Projektu 
„Mamy czym się chwalić i co promować na naszym stole” czyli organizacja 
warsztatów i konkursu kulinarnego oraz  doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łazach. 

2. Organizatorem warsztatów jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
w Rzezawie. 

3. Warsztaty realizowane będą na terenie Świetlicy Wiejskiej w Łazach w okresie od 
sierpnia do października 2013 roku. 

4. Niniejszy Regulamin Rekrutacji będzie powszechnie dostępny w Świetlicy Wiejskiej 
w Łazach oraz w biurze Projektu w Rzezawie ul. Kościelna 8. 

 
 

§2. Organizacja warsztatów w ramach Projektu 
 

1. W trakcie trwania Projektuzostanie przeprowadzony cykl8 warsztatów kulinarnych. 
2. Udział warsztatach jest nieodpłatny i ogólnodostępny dla dzieci w wieku od 12 do16 

lat- mieszkańcówobszaruNadwiślańskiej Grupy Działania E.O.Cenoma. 
3. Warunkiem udziału w warsztatach jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna 

dziecka oraz zadeklarowanie udziału we wszystkich 8 warsztatach. Dojazd na 
warsztaty na koszt własny zapewniony przez rodziców/prawnych opiekunów. 

4. Warsztaty składają się z trzechbloków tematycznych: 
-  Regionalna produkty w polskiej gastronomii (3 warsztaty) - szkolenie będzie  miało 
na celu zwrócenie uwagi na  potrawy kuchni regionalnej oraz tradycyjne polskie 
potrawy, 
- Szkolenie technik kulinarnych: wędzenie, marynaty, pieczenie (mięs, pasztetów, 
ciast) i gotowanie (3 warsztaty), 
- Warsztaty kulinarne z zakresu serowarstwa (2 warsztaty) - ich celem będzie 
przywrócenie tradycji serowarskich, które zanikły pod koniec dwudziestego wieku na 
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terenie Małopolski, szkolenie obejmowało będzie m.in.: produkcję twarogu, serków, 
jogurtu itp.,  
W trakcie warsztatów każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił, gdyż zajęcia 
będą miały charakter aktywny. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie 
ustalony podczas spotkania organizacyjnego, które zostanie zorganizowane po 
zakończeniu rekrutacji (o terminie tego spotkania zakwalifikowani uczestnicy zostaną 
poinformowani osobiście) 
 

 
 

§3. Przebieg rekrutacji na warsztaty 
 

1. Nabór uczestników warsztatów realizowanych w ramach Projektu zostanie 
przeprowadzony w okresie od 5 do 6 sierpnia 2013r. w Świetlicy Wiejskiej 
w Łazach w 15.00 od do 21.00 (tel. 146851672).Zgłoszenia można dokonać 
osobiście lub telefonicznie. 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w warsztatach jest dostarczenie kompletu 
dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem o udziale 
we wszystkich zajęciach warsztatowych, podpisany regulamin uczestnictwa). 
 
 

§4. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
W przypadku wprowadzenia zmian niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz 
z aktualnym Regulaminem Rekrutacji na stronie internetowej projektu oraz w Biurze 
Projektu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje 
Organizator. 
 
 
 
 
 


