
Regulamin rekrutacji na Warsztaty Kulinarne dla dzieci w Amber Park 

 

RozdziałI.  

 

Informacje ogólne 

 

§ 1 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji organizacji i uczestników warsztatów 

kulinarnych w Amber Park.  

2. Udziałw zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny dla uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Rewal. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika warsztatów kulinarnych są odpowiedzialniza dowóz 

podopiecznego do miejsca organizacji warsztatów oraz jego odbiór po zakończonych zajęciach 

4. Organizatorem Warsztatów jest Amber Park w Niechorzu 

5. Szef Kuchni Amber Park prowadzi zajęcia w formie wolontariatu.  

 

Rozdział II. 

Proces rekrutacji uczniów do warsztatów kulinarnych 

§ 2 

1.Informacje o warsztatach kulinarnych oraz szczegółowe informacje o prowadzonym naborze zostaną 

umieszczone na stronie internetowej organizatora www.amber-park.pl oraz przekazane drogą e-

mailową do wszystkich szkół. 

§ 3 

1. Do udziału w warsztatach kulinarnych uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych w Gminie 

Rewal 

§ 4 

1. O zakwalifikowaniu uczniów do warsztatów kulinarnych decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenie prosimy kierować drogą mailową - rezerwacje wysyłać na adres : 

rezerwacje@amber-park.pllub pod numerem telefonu 577-129-125 (kontakt telefoniczny w godzinach 

09:00-18:10) 

W wiadomości prosimy o podanie danych dziecka : imię i nazwisko, adres szkoły , klasa, miejsce 

zamieszkania, a także numer telefonu rodzica bądź prawnego opiekuna. 

 

2. Liczba miejsc w warsztatach kulinarnych jest ograniczona. Amber Park zastrzega sobie prawo do 

odmowy przyjęcia zapisu dziecka ze względu na brak miejsc. 

 

3. Warsztaty kulinarne odbywają się w każdą środę listopada : 

21.11.18 w godz. 17:00 -19:00     

28.11.18w godz. 17:00 -19:00     

05.12.2018 w godz. 17:00 – 19:00  

12.12.2018 w godz. 17:00 – 19:00  

19.12.2018 w godz. 17:00 – 19:00  

 

Kolejne terminy warsztatów zostaną podane na stronie www.amber-park.pl oraz na profilu Facebook: 

Amber Park Niechorze.  

Każdorazowy udział dziecka w Warsztatach Kulinarnych prosimy zgłaszać w dniu Akademii 

Kulinarnej na termin na następny tydzień , a najpóźniej we wtorek poprzedzający Akademię.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rezerwacje@amber-park.pl
http://www.amber-park.pl/


 

§ 5 

1.Miejsce odbywania się Warsztatów Kulinarnych : 

AmberPark  Ul. Zaciszna 8 72-350 Niechorze

 


