REGULAMIN LETNICH/ZIMOWYCH WARSZTATÓW KULINARNYCH
W AKADEMII GOTOWANIA THE BEST FOOD ( dla rodziców )
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe. W trosce o nasze wspólne
bezpieczeństwo, opiekunowie Uczestnika proszeni są o codzienne monitorowanie
stanu zdrowia dziecka, w szczególności temperatury ciała i ogólnego samopoczucia.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, Uczestnik nie może brać udziału w
warsztatach.
Opiekun dziecka jest zobowiązany poinformować o wszelkich uczuleniach,
nietolerancjach i alergiach dziecka oraz o konieczności przyjęcia leku w trakcie zajęć.
Przed przystąpieniem do zajęć, po powrocie z toalety, po przyjściu do Akademii,
należy każdorazowo, dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.
W Akademii obowiązuje strój ochronny : czysty fartuszek, który codziennie będzie
zapewniony przez Akademię, natomiast po stronie Opiekuna jest zapewnienie
dziecku wygodnych butów antypoślizgowych. Obuwie musi być zabudowane, w pełni
chroniące stopy dziecka.
Długie włosy powinny być związane, a biżuteria ( pierścionki, zegarki, bransoletki )
zdjęte na czas zajęć.
Ze względów bezpieczeństwa telefony komórkowe Uczestników przed
przystąpieniem do zajęć zostaną zabrane przez prowadzących i odłożone w
bezpieczne miejsce aż do czasu zakończenia zajęć. Wyjątek będzie stanowił czas
przeznaczony na sfotografowanie wykonanych przez siebie potraw. Na ten czas
telefony zostaną udostępnione.
Plecaki i torby zostaną zostawione w wyznaczonym miejscu.
Uczestnik warsztatów nie może opuszczać samodzielnie Akademii, chyba, że Opiekun
wyda taka dyspozycję na piśmie.
Zajęcia tematyczne odbywają się w godzinach od 9:00 do 15:30, istnieje jednak
możliwość przyprowadzenia dzieci od godz. 8:00 i odebrania o godz. 16:00.
Dodatkowe godziny rano i po zajęciach (8:00 - 9:00 i 15:00 -16:00 ) nie są dodatkowo
płatne, jednak należy każdorazowo zgłosić ten fakt organizatorowi minimum jeden
dzień wcześniej. Odbiór dziecka po godz. 16:00 wiąże się z dodatkową opłatą 50 zł za
każdy dodatkowy kwadrans.
Podczas zajęć Uczestnicy otrzymają trzy pełnowartościowe posiłki, jednak podanie
pierwszego dania jest uzależnione od czasu jego przygotowania. Prosimy więc, by
dzieci zjadły w domu pierwsze śniadanie.
W trakcie trwania zajęć, Uczestnicy mają dostęp do wody i herbaty oraz owoców.
Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości, by dzieci przynosiły na warsztaty
swoje posiłki oraz zabierały resztę niezjedzonych dań poza Akademię Gotowania.
Obowiązuje zakaz biegania po Akademii.
Narzędzia pracy, sprzęt i stanowisko należy utrzymywać w czystości i w porządku.
Z urządzeń kuchennych należy korzystać zgodnie z instrukcją obsługi i wyłączne pod
opieką prowadzących.
Nie wolno zbliżać rąk do ruchomych części pracujących urządzeń.
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Nie wolno dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma.
Nie wolno wymachiwać ostrym sprzętem kuchennym.
Kroić należy wyłącznie przekazanym przez osoby prowadzące nożem z zachowaniem
szczególnej ostrożności.
W przypadku skaleczenia lub innego urazu Uczestnik ma obowiązek poinformować
natychmiast osoby prowadzące warsztaty.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy o wszystko pytać osoby prowadzące.
Rezerwację turnusu można odwołać minimalnie z trzytygodniowym wyprzedzeniem.
W takim przypadku Akademia zwróci pełną wpłaconą kwotę. W przypadku
późniejszego anulowania, opłacona suma przepada na rzecz Akademii.
W przypadku nie pojawienia się dziecka na warsztatach w pojedyncze dni, Akademia
Gotowania nie zwraca za nie pieniędzy.
Informujemy, że nie jesteśmy placówką oświatowo-wychowawczą. Zajęcia odbywają
się w charakterze warsztatów kulinarnych pod stałą opieką doświadczonych
prowadzących.
Nie jesteśmy placówką przygotowaną do zapewnienia opieki dzieciom z
niepełnosprawnościami.
Zajęcia warsztatowe są prowadzone wyłącznie w języku polskim.
Dzieci mają zapewnione ubezpieczenie w ramach ogólnego ubezpieczenia Akademii
Gotowania The Best Food.
Uczestnictwo w zimowych/letnich warsztatach kulinarnych jest równoznaczne z
akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu.

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem warsztatów kulinarnych (data i czytelny podpis )
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