Zespół Szkół Gastronomicznych
Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Bydgoszczy
serdecznie
ecznie zaprasza uczniów gimnazjum oraz klas siódmych
szkoły podstawowej do wzięcia
cia udziału w warsztatach
kulinarnych:

„Domowe
Domowe fast foody”
foody

Warsztaty odbędą
odb
się 12.02.2018r.
Na zgłoszenia
enia czekamy do dnia: 29.01.2018r.
29.01.2018
W razie pytań
pyta prosimy o kontakt:
Hanna Kuklińska-Pią
Piątkowska- e-mail zsgkuklinska@gmail.com
tel. 530-059-364

Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5
Bydgoszcz

Regulamin warsztatów kulinarnych dla szkół gimnazjalnych
„Domowe fast foody”
§ 1.Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Gastronomicznych im. J. Iwaszkiewicza
w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 5.
2. Osobą odpowiedzialną za przebieg i realizację jest Hanna Kuklińska-Piątkowska.
3. Prawo do udziału w konkursie mają uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego. Tożsamość uczestników będzie potwierdzana na podstawie legitymacji
szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem.

§ 2. Cele warsztatów
1. Promowanie zdrowych przekąsek.
2. Popularyzacja wiedzy z zakresu kuchni różnych narodów.
3. Zachęcanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy.
4. Rozbudzenie zamiłowania do zawodów gastronomicznych.
5. Promowanie młodych talentów kulinarnych.

§ 3. Warunki uczestnictwa i terminy
1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
- zapoznanie się z regulaminem,
-zgłoszenie wypełnionego formularza do organizatora drogą elektroniczną na e- mail:
zsgkuklinska@gmail.com najpóźniej do 29.01. 2018r.
2. Przebieg warsztatów dnia 12.02.2018.r:
I-

Godzina 8:45-9:00- spotkanie uczestników w sali 8 (I piętro-łącznik między
starym, a nowym budynkiem szkoły).

II-

Godzina 9:00- rozpoczęcie warsztatów kulinarnych.

III- Godzina 13:00-14:00- wspólny degustacja przygotowanych potraw.
IV- Godzina 14:00 – zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnictwa.
3. Na warsztaty uczestnicy muszą przynieść fartuch kuchenny oraz wypełnione załączniki do
regulaminu numer 2 i 3.

4. Produkty do wykonania potraw zapewnia szkoła. Organizator zapewnia również uczestnikom
stanowisko do pracy wyposażone w sprzęt kuchenny, naczynia niezbędne do przygotowania oraz
podania potraw, dostęp do kuchenki gazowej oraz do pieca konwekcyjnego.

Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować do organizatora warsztatów:
Hanna Kuklińska-Piątkowska email: zsgkuklinska@gmail.com tel. 530-059-364
2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator warsztatów.
3. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Załącznik nr 1

Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5
Bydgoszcz

………………………………………….
Nazwa miejscowości, data

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam swój udział w warsztatach kulinarnych „Domowe fast foody”
Imię i nazwisko uczestnika

Adres oraz nr telefonu uczestnika

Nazwa i adres gimnazjum oraz klasa

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Telefon rodzica/opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem warsztatów kulinarnych.
…………………………………………….
(data i podpis uczestnika)

Załącznik nr 2
…….………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika

……….….…..……………….…………..
………..…….…………………………….…
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach kulinarnych organizowanym przez
Zespół Szkół Gastronomicznych im. J. Iwaszkiewicza w Bydgoszczy na ulicy Konarskiego 5
W dniu 12 lutego 2018 roku.

………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 3
…….………………………………
imię i nazwisko uczestnika

….…..……………………………..
…….………………………………
adres zamieszkania uczestnika

…………………………………….
nazwa i adres szkoły uczestnika

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW KULINARNYCH
1. Poświadczam odebranie informacji, że administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 5. Przetwarzanie
danych jest niezbędne do wykonania zadań statutowych administratora danych
realizowanych dla dobra publicznego. Dane będą przetwarzane tylko w celu
organizacji konkursu i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich
danych i prawo ich poprawiania.
2. Warsztaty są publiczną imprezą - podstawowe dane identyfikacyjne i wizerunek
uczestników (imię, nazwisko, szkoła, klasa) będą publikowane w internetowych
serwisach informacyjnych administratora danych. Dane uczestników mogą też być
udostępnione do publikacji w prasie. W odniesieniu do publikacji danych
uczestników oraz przekazania ich prasie podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw
do administratora danych.

……………………………………
miejscowość i data

…………………………………
czytelny podpis uczestnika

