LISTA OBECNOŚCI
w projekcie Bajkowe gotowanie dla dzieci w wieku 4-6 lat realizowanym przez Stowarzyszenie
DIETANOVA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
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Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

*OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztacie Bajkowe gotowanie, podczas którego
dzieci

między

innymi

przygotowują

i

jedzą

posiłek.

Jestem świadomy, iż podczas warsztatu rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo dziecka, a Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka podczas warsztatu.
2. Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka oraz rodzica lub opiekuna.

3. Wyrażam na przetwarzanie uzyskanych danych osobowych dotyczących dziecka oraz rodzica
lub opiekuna przez Stowarzyszenie DIETANOVA, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr. 133 poz. 883 z późn. zm.) i regulaminem
projektu.
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REGULAMIN
warsztatów edukacyjno-kulinarnych Bajkowe gotowanie
§ 1 Postanowienia ogólne
Projekt Bajkowe gotowanie jest projektem edukacyjnym opracowanym i realizowanym przez
Stowarzyszenie DIETANOVA. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016-2020.
§ 2 Cele projektu
Bajkowe gotowanie jest projektem z zakresu edukacji żywieniowej i kulinarnej, promującym racjonalny
sposób odżywiania się i kształtującym właściwe nawyki żywieniowe. Celem projektu jest profilaktyka
zdrowotna poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz wzrost poczucia odpowiedzialności za styl
życia, stosowaną dietę i stan zdrowia.
§ 3 Uczestnicy projektu
Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat. Warunkiem przystąpienia dziecka do warsztatu
jest wyrażenie przez rodzica lub opiekuna pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach
edukacyjno-kulinarnych.
§ 4 Miejsca realizacji
Warsztaty są realizowane w placówkach realizujących ofertę dla dzieci, które dokonają zgłoszenia.
§ 5 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia Placówki do projektu jest:
a) Wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres aszczebylo@dietanova.org, a
następnie uzgodnienie harmonogramu przeprowadzenia warsztatów. Wysłanie formularza nie jest
jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
b) Zaangażowanie w lokalną rekrutację dzieci oraz zapewnienie warunków technicznych do realizacji
projektu, ustalonych z Organizatorem.
c) Pozyskanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział dziecka w warsztatach.
§ 6 Zobowiązania Stowarzyszenia DIETANOVA
a) Realizacja warsztatów edukacyjno-kulinarnych wg ustalonego scenariusza prowadzonych przez
specjalistów ds. żywienia człowieka oraz dietetyków Stowarzyszenia według ustalonego
harmonogramu.
b) Zapewnienie materiałów edukacyjnych w tym żywności, niezbędnych do realizacji warsztatów.
§ 7 Termin realizacji projektu
Realizacja projektu odbywa się na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Organizatorem.
§ 8 Postanowienia końcowe
a) Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować do Koordynatora projektu – Agaty Szczebyło,
pod adres aszczebylo@dietanova.org lub telefonicznie pod nr tel. 508 582 555.
b) Organizator projektu:
Stowarzyszenie DIETANOVA
Ul. Wąwozowa 6/113
02-796 Warszawa
Zgłoszenie się do projektu oznacza zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
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