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Regulamin udziału w warsztatach „Dzika kuchnia”  
 

Warsztaty są organizowane przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowane 
z PROW na lata 2014-2020, w ramach EFRROW, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER, poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji i udziału w warsztatach „Dzika 
kuchnia”, finansowanych z PROW na lata 2014-2020, w ramach EFRROW, działanie 
19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Koszty 
bieżące i aktywizacja. 

2. Organizatorem warsztatów jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 
z siedzibą przy ul. Świderskiej 12, 21-400 Łuków. 

3. Warsztaty odbędą się na terenie obszaru LGD „RAZEM” w następujących terminach i miejscach: 
a) I warsztat: 18.05.2021 r., godz. 9.00 - 14.00, miejsce: świetlica w Radoryżu Smolanym 92A 
b) II warsztat: 19.05.2021 r., godz. 9.00 - 14.00, miejsce: sala w GBP w Starych Kobiałkach 44 

4. Terminy mogą ulec zmianie w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią. 
5. Ramowy program warsztatów: wspólny spacer połączony z nauką rozpoznawania dzikich roślin 

jadalnych rosnących wokół miejsca warsztatów, przybliżenie ich właściwości oraz 
przygotowanie min. 4 potraw, 1 octu oraz 1 kiszonki z zebranych przez nas roślin.  

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w warsztatach. 
7. Każda osoba ubiegająca się o udział w warsztatach zobowiązana jest zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu, a udział w warsztatach możliwy jest po uprzedniej akceptacji 
wszystkich jego postanowień. 

 
§ 2 CEL WARSZTATÓW 

Celem warsztatów jest nauka rozpoznawania dzikich roślin jadalnych rosnących wokół naszego 
miejsca zamieszkania oraz przybliżenie ich właściwości, przywrócenie kuchni naszych przodków na 
nasze stoły. 

 
§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
2. Lokalna Grupa Działania „RAZEM” zapewnia poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz 

degustację przygotowanych potraw z dzikich roślin jadalnych. 
3. Warsztaty skierowane są do pełnoletnich mieszkańców obszaru LGD „RAZEM”, tj. gmin: Łuków, 

Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek 
Łukowski, Serokomla oraz Miasto Stoczek Łukowski. 

4. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona i uzależniona będzie od aktualnie 
obowiązujących ograniczeń (maks. 16 osób) spowodowanych pandemią wirusa SARS-COv-2. 

5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu/ 
zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „DZIKA 
KUCHNIA – ZGŁOSZENIE” (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń - 14.05.2021 r. do godziny 14:00. Decyduje kolejność zgłoszeń 
(liczy się data przesłania skanu/zdjęcia podpisanego formularza zgłoszenia na skrzynkę 
poczta@lgdrazem.pl) 

7. Dojazd oraz ubezpieczenie w trakcie trwania warsztatów spoczywa po stronie uczestnika 
warsztatu. 

8. Warsztaty odbędą się w miejscu i terminach wskazanych w §1 ust. 3. 
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9. Warsztaty poprowadzi Pani Justyna Pargieła: zielarz – fitoterapeuta, ziołoznawca, naturopata, 
towaroznawca zielarski, kosmetyków i żywności funkcjonalnej. Autorka bloga o dzikich 
roślinach i chwastach jadalnych – DziczeJemy. 

10. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przyniesienia 2 słoików a także podpisania 
listy obecności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie zgody 
jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w warsztatach. 

11. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają dyplom i Przewodnik turystyczny po obszarze 
działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, sfinansowany z projektu współpracy pn. 
„Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania. 

12. W ramach udziału w warsztacie uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie przez Lokalną Grupę 
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji 
warsztatów na stronie www.lgdrazem.pl oraz portalach społecznościowych LGD w celu 
promocji projektu.  

 

§ 4 PLANOWANY HARMONOGRAM  
 

1. Proces rekrutacji na warsztaty będzie przebiegał w następujących etapach: 
a) I etap - opublikowanie ogłoszenia o warsztatach na stronie LGD: 06.05.2021 r.  
b) II etap - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych: 14.05.2021 r. do godziny 14:00. 
c) III etap - weryfikacja uczestników pod kątem kolejności zgłoszeń: 14.05.2021 r. 
d) IV etap - utworzenie listy uczestników warsztatów wraz z listą rezerwową: 14.05.2021 r. 
e) V etap - przekazanie informacji o wynikach rekrutacji uczestnikom warsztatów: 17.05.2021 r. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności 
i przejrzystości. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do skompletowania list osób biorących udział 
w warsztatach. 

 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszenia oznacza akceptację warunków udziału 
w warsztatach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygać będzie Organizator. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.lgdrazem.pl  

i obowiązuje przez cały okres trwania warsztatów. 
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie warsztatów, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.   

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz 
jakiekolwiek straty lub szkody w mieniu uczestnika powstałe z jakiejkolwiek przyczyny. 

6. Organizator nie zwraca poniesionych przez uczestników warsztatów kosztów przygotowania 
formularza zgłoszeniowego, a także kosztów dojazdu na miejsce warsztatów. 

7. Organizator nie zapewnia ochrony mienia podczas trwania warsztatów. 
8. Wszelkich dodatkowych informacji na temat warsztatów udzielają pracownicy Biura LGD 

„RAZEM” pod numerem telefonu: 25 798 31 94 lub mailem: poczta@lgdrazem.pl. 
 

Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Klauzula informacyjna RODO 
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