
 

 

 

 

Regulamin projektu – Warsztaty kulinarne „Gotuj lokalnie” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa projekcie Warsztaty kulinarne „Gotuj 

lokalnie”, zwanego dalej projektem. 

2. Organizatorem projektu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w 

Warszawie, ul. Miedziana 3a, 00-814 Warszawa, zwana dalej organizatorem. 

3. Partnerem projektu jest Akademia Kulinarna Marcina Budynka. Projekt jest wspierany 

merytorycznie przez Fundację Klub Szefów Kuchni. 

4. Celem projektu jest wspomaganie krajowych szkół gastronomicznych w przekazywaniu 

wiedzy na temat regionalnych, tradycyjnych produktów i możliwości ich wykorzystania w 

kreowaniu nowoczesnej kuchni, przy zachowaniu zasad krótkich łańcuchów dostaw. 

5. Niniejszy regulamin będzie udostępniony dla wszystkich uczestników projektu pod adresem 

www.efrwp.pl. 

6. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje regulamin projektu Warsztaty 

kulinarne „Gotuj lokalnie” w całości i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim 

zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do uczestnictwa w 

projekcie.  

 

Założenia projektu i zasady rekrutacji 

1. Projekt ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, 

kształcących w kierunku gastronomicznym.  

2. Projekt trwa w okresie od 21 stycznia 2014 roku do 30 października 2014roku. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia projektu. 

3. W projekcie może wziąć udział 20 szkół. 

4. Szkoły, chętne do udziału w projekcie „Gotuj lokalnie”, mogą zgłaszać się w okresie od 21 

stycznia do 28 lutego 2014 roku. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie, dostępnego 

na stronie www.efrwp.pl formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu, wraz z załącznikami i przesłanie w formie skanu i formacie Excel na 

adres warsztaty@efrwp.com.pl.  

5. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Za datę wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym kompletnie wypełniony wniosek wraz z 

załącznikami wpłynie do biura organizatora drogą elektroniczną. Każde zgłoszenie otrzyma 

http://www.efrwp.pl/
mailto:warsztaty@efrwp.com.pl


Regulamin projektu – warsztaty Kulinarne „Gotuj Lokalnie 

 

 

2 
 

numer rekrutacyjny (numer kolejności/data wpływu/godzina wpływu). Zgłoszenie udziału 

dostarczone do organizatora w inny sposób nie będą przyjmowane. 

7. Każda ze szkół, która złoży komplet dokumentów zostanie poinformowana drogą 

elektroniczną o wyniku rekrutacji do 06.03.2014r. 

 

Realizacja projektu 

1. Zgłaszając swój udział, szkoła wskazuje nauczyciela - opiekuna projektu oraz grupę 12-15 

uczniów, którzy wezmą udział w projekcie.  

2. Projekt składa się z trzech części: 

 szkolenie dla nauczycieli – opiekunów; 

 warsztaty kulinarne w szkołach, prowadzone przez nauczycieli-opiekunów; 

 konkurs kulinarny dla uczniów. 

3. Nauczyciele, wytypowani przez szkołę, są zobowiązani do udziału w szkoleniu, które odbędzie 

się w ramach Targów EuroGastro w dniach 27-28.03.2014r. w Warszawie. Szkolenie będzie 

obejmowało część teoretyczną: wprowadzenie do projektu i jego tematykę oraz praktyczną - 

warsztaty kulinarne i mini konkurs kulinarny. Koszty dojazdu na szkolenie, zakwaterowania 

oraz wyżywienia pokrywa organizator.  

4. Szkoły, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, otrzymają: 

 materiały dydaktyczne do przeprowadzenia warsztatów - do 28.03.2014 r. 

 środki na konto szkoły z przeznaczeniem na zakup produktów na warsztaty w kwocie 
1000,00 zł - do 04.04.2014 r.  

5. Nauczyciel – opiekun jest zobowiązany przeprowadzić warsztaty kulinarne, obejmujące 
zajęcia teoretyczne i praktyczne dla wytypowanej grupy uczniów, w łącznym wymiarze 10 
godzin lekcyjnych. Za przeprowadzone warsztaty nauczyciel otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości 50 zł brutto za każdą przeprowadzoną godzinę lekcyjną, na podstawie odrębnej 
umowy, zawartej z organizatorem.  

6. Dodatkowym zadaniem uczniów w ramach projektu będzie przygotowanie bazy lokalnych 
producentów (promocja krótkich łańcuchów) w określonej przez organizatora formie.  

7. Wraz z początkiem warsztatów w szkołach organizator ogłosi konkurs dla szkół  
uczestniczących w projekcie. Konkurs będzie obejmował przygotowanie dania głównego, 
którego podstawowym składnikiem będzie produkt regionalny. 

8. Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 30.06.2014 r. Komisja konkursowa w terminie 
do 15.08.2014 r. wybierze 10 zestawów dań, których autorzy zostaną zaproszeni na finał 
konkursu. 

9. W terminie do 05.09.2014 roku komisja konkursowa powiadomi listownie szkoły o 
zakwalifikowaniu się do finału. Otrzymają także dofinansowanie w wysokości 300 zł na zakup 
produktów do ćwiczeń przed finałem konkursu.  

10. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu/październiku 2014 r.  
11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę – kurs w Akademii Kulinarnej Marcina Budynka wraz 

z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Wszyscy finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.  
12. Szczegółowe zasady konkursu i jego finału zostaną zawarte w odrębnym regulaminie, 

przekazanym nauczycielom – opiekunom w trakcie szkolenia.  
13. Nauczyciel, po zakończeniu warsztatów w szkole, jest zobowiązany złożyć sprawozdanie w 

formie określonej przez organizatora. 

14. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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15. Wszelkie informacje dotyczące organizacji i realizacji projektu będą zamieszczane na stronie 

www.efrwp.pl oraz będą przekazywane uczestnikom drogą mailową lub/i telefoniczną. 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez uczestników projektu na 

gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w 

celu prawidłowej realizacji projektu. Niewyrażenie przez uczestnika lub jego prawnego 

opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem 

możliwości udziału w projekcie. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników projektu będzie organizator. Dane 

osobowe uczestników zgłoszonych do udziału w projekcie będą przetwarzane w celu 

prawidłowego przeprowadzenia projektu. Administrator danych może powierzyć innemu 

podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w 

drodze umowy zawartej na piśmie, na przetwarzanie danych osobowych w celach i w 

zakresie związanym z organizacją, przeprowadzeniem i ewaluacją projektu.  

3. Organizator zapewnia, że informacje nie zostaną odsprzedane lub przekazane pod innym 

tytułem prawnym żadnej stronie trzeciej. Informacje są przesyłane do baz danych 

organizatora bezpiecznym połączeniem internetowym. 

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom projektu przysługuje prawo wglądu 

w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich 

przetwarzania przez organizatora.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy 

telekomunikacyjne, firmy pocztowe oraz inne osoby doręczające przesyłki. 

2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez organizatora. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono: Warszawa, 20.01.2014r. 

http://www.efrwp.pl/

