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Regulamin Warsztatów Kulinarnych.  
 
Realizowanych w ramach operacji po tytułem: Razem poznajemy lokalne zwyczaje kulinarne i gotujemy, 
realizowanego w ramach operacji współfinansowanej ze środków poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Wersja 1.0 
 
I. Postanowienia ogólne 
 
1. Warsztaty będą się odbywały w Nadbużańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Lokalnej, Tradycji i 
Kultury w Kuligowie, ul. Kręta 4, 05-254 Kuligów, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński 
2. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.    
3. Warsztaty stanowią część działalności statutowej Organizatora: Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie. 
4. Celem warsztatów realizowanych w ramach operacji jest integracja nowoprzybyłych mieszkańców z 
tymi od dawna zamieszkującymi teren LGD, zwiększenie identyfikacji nowych mieszkańców z 
obszarem, a także aktywizacji społecznej obu grup. 
5. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
         II. Organizacja warsztatów 
 
1. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na warsztaty przynajmniej na 5 min. przed ich rozpoczęciem. 
2. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany poczekać do momentu 
rozpoczęcia warsztatów oraz odebrać osobę niepełnoletnią po zakończeniu zajęć. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą się od miejsca 
prowadzenia warsztatów. 
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które nastąpią bez winy prowadzącego zajęcia lub osób z 
ramienia Organizatora. Na warsztaty każdy z uczestników we własnym zakresie wyposaża się w środki 
ochrony osobistej, w szczególności maseczkę ochronną. 
4. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone w miejscu prowadzenia warsztatów oraz 
na terenie innych obiektów, gdzie będą prowadzone warsztaty. W szczególności spowodowane 
nieumyślnym zaprószeniem ognia w wyniku nieprzestrzegania zakazu palenia papierosów.  
5.Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestniczenia w warsztatach kulinarnych.  
6. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) 
(„RODO”), administratorem danych osobowych uczestników, udostępnionych w ramach procedury 
rejestracyjnej i uczestnictwa w Warsztatach jest  
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć (osoba prowadząca, godzina, 
miejsce) warsztatów, a także do ich odwołania. Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie o 
wprowadzonych zmianach, na adres e-mail przekazany Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym, 
nie później niż co najmniej 1 dzień przed terminem planowanych warsztatów, chyba że powodem 
odwołania są nieprzewidziane zdarzenia losowe.  
 
III. Zapisy na warsztaty  
 
1.Zapisy na warsztaty ceramiczne prowadzone są poprzez formularz na stronie 
www.skansen.powiatwolominski.pl do wyczerpania się miejsc wolnych na dane wydarzenie   
2. Warsztaty dedykowane w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych: osób młodych do 35 
roku życia, osób z grupy wiekowej 50+, kobiet. 
3. Rekrutacja będzie mieć charakter otwarty, a oprócz kolejności zgłoszeń dodatkowym kryterium 
uczestnictwa, w przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem będzie przynależność do grupy 
defaworyzowanej, to jest:  
a. młodzi do 35 lat,  
b. osoby w wieku 50+,  
c. kobiety  
 
4. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego kryterium rekrutacji uczestników 
organizator/wnioskodawca może prosić uczestników o jeden z poniżej wymienionych dokumentów: 
kopia dokumentu tożsamości lub inne dokument potwierdzający spełnienie kryterium przynależności 
do grupy defaworyzowanej. 
 
IV. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli jest to 
uzasadnione celem Warsztatów i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach. 
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej. 
 


