
Regulamin warszta tów kul inarnych  w Zbicznie  

 " Warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych 2020 - zdrowie, dieta, 

ekonomia” 
 

Terminy i miejsce warsztatów:  

14-18 wrzesień 2020  

21-25-  wrzesień 2020 

28 wrzesień-2 październik 

2020 

Ośrodek Caritas w Zbicznie k. 

Brodnicy 
Zbiczno 264 
87-305 Zbiczno 
woj. kujawsko-pomorskie 
 

Organizatorzy: 

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej 
 

 Cele Warsztatów: 
 nabycie i udoskonalenie przez osoby niepełnosprawne umiejętności kulinarnych 

w siedmioosobowych grupach pod kierunkiem kucharza, zwiększenie samodzielności 

w przygotowywaniu posiłków oraz w czynnościach     samoobsługowych, rozwijanie 

zainteresowań zdrową, ekonomiczną i dietetyczną kuchnią. integracja z osobami 

niepełnosprawnymi z innych części Polski, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych 

oraz funkcjonowania w grupie.  

    Zasady uczestnictwa: 

 warsztaty kulinarne współfinansowane są ze środków PFRON i dotyczą 

osób z województw: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, 

pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i są bezpłatne dla 

uczestników. Założeniem naszym jest, że na jeden cykl będą brały udział osoby 

z 7 województw po 3 osoby z każdego. Jedna osoba może wziąć udział tylko w 

jednym cyklu warsztatów. 

 

 Warsztaty kulinarne są organizowane dla dorosłych osób niepełnosprawnych -  

niezależnie od wieku, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: 

znacznym, umiarkowanym lub lekkim, lub ważne orzeczenie równoważne potwierdzające 

przynależność do jednej z grup inwalidów lub stwierdzające niezdolność do pracy bądź 

samodzielnej egzystencji. Uczestnicy powinni być w odpowiednim stopniu 

samodzielni, aby byli w stanie brać udział w zajęciach kulinarnych lub powinni 

przyjechać z opiekunem do pomocy. 
 Uczestnikom warsztatów zwracamy koszty dojazdu pod warunkiem, że nie był użyty 

do tego celu samochód służbowy. 



 Zgłaszać się mogą osoby indywidualne lub za pośrednictwem placówek - można zgłosić 

trzyosobową grupę uczestników z danego województwa na jeden cykl lecz możliwe jest 

zgłoszenie większej grupy pod warunkiem, że będą wolne miejsca – dodatkowe osoby będą  

umieszczone na liście rezerwowej. Osoby zakwalifikowane na warsztaty otrzymają, na 

podany w karcie zgłoszeniowej adres email, potwierdzenie zakwalifikowania się. Liczy sie 

kolejność zgłoszeń. 

 Wszelkie zmiany czy rezygnacje z warsztatów można zgłosić telefonicznie najpóźniej 2 dni 

przed rozpoczęciem warsztatów. 

 Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na 

nieodpłatne publikacje zdjęć, nagrań audio i video dokonanych w trakcie warsztatów 

kulinarnych, w prasie, Internecie lub innych środkach przekazu, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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), zwane dalej „RODO”. 

 Należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem poszczególnych cyklów warsztatowych ( a więc do 7 września 2020 przy 

pierwszym cyklu, do 14 września przy drugim cyklu oraz do 21 września przy trzecim 

cyklu) 

 na adres e-mail:  

 zbiczno-caritas@wp.pl 
lub pocztą: Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9 

87-100 Toruń 

      W razie pytań Nr Tel. 690 090 273 lub 697 085 424   

 Przy zgłoszeniu osób na wszystkie trzy cykle na jednej karcie zgłoszeniowej 

potwierdzenie zakwalifikowania może nastąpić oddzielnie dla każdego cyklu. 

 Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów 

dojazdu. 

 Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez wszystkie osoby 

podanych na karcie zgłoszeniowej. 

 
 


