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Regulamin kursów serowarskich
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w kursach
serowarskich .
§2
Inicjatorem i organizatorem warsztatów kulinarnych jest Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe Ziemia Limanowska , Stara Wieś 751, 34 – 600 Limanowa.
§3
Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Ziemia Limanowska zostało wpisane do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000393785 której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 7372201365 REGON 122421840 zwany dalej
„Organizatorem”.
§4
Regulamin warsztatu wraz z Formularzem Zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
Regulaminu dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Stara Wieś 751 34- 600 Limanowa jak
również na stronie internetowej stowarzyszenia www.Ziemia Limanowska .poprzez cały
okres trwania warsztatów serowarskich.
§5
Warsztaty SEROWARSKIE kultywujące dziedzictwo lokalne organizowane są w ramach
realizowanej operacji „KURS SEROWARSKI ”, współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej w ramach oddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 za
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia
Limanowska”.
II. WARSZTATY SEROWARSKIE
§6
1. Organizator planuje przeprowadzenie 4 tury kursów serowarskich .
2. Każdy z kursów obejmował będzie tą samą tematykę z zakresu produkcji serów: oscypki,
korboce oraz sery podpuszczkowe i jogurty .
-3. Każdy KURS SEROWARSKI przeprowadzony zostanie pod okiem profesjonalnego
instruktora.
4. Każdy kurs serowarski będzie trwał 36 godzin zegarowych.
5. Każdy kurs jest ogólnodostępny, skierowany do mieszkańców zamieszkujących obszar
powiatu limanowskiego.
7. O uczestnictwie w każdym warsztacie będzie decydować kolejność zgłoszeń z
uwzględnieniem kryteriów przynależności do organizacji społecznych, rolniczych związków
zawodowych, Stowarzyszeń oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ostateczna decyzja
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dotycząca zakwalifikowania uczestnika warsztatów należy do Organizatora. W razie
konieczności Organizator utworzy listę rezerwową.
8. Uczestnicy kursu serowarskiego powinni być pełnoletni.
9. Liczba uczestników biorących udział w każdym zaplanowanym kursie to 10 osób.
10. Osoby chętne do wzięcia udziału w każdym wyżej wymienionym warsztacie kulinarnym
powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz uzupełnić Formularz Zgłoszeniowy
stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, a następnie skontaktować się telefonicznie lub
mailowo pod numerem tel. lub adresem mailowym : Tel. 604 569 276
mail:
gorskaszkolarolnicza@interia.pl Organizatorem Konkursu, który udzieli wszelkich
informacji osobom zainteresowanym wzięciem udziału w warsztacie.
11. Celem warsztatu jest wzmocnienie aktywności społecznej, wzrost poczucia identyfikacji
mieszkańców z regionem, jego tradycjami i wartościami, oraz zaspokojenia potrzeb lokalnej
społeczności.
12. Obszar Powiatu Limanowskiego związany jest z tradycją hodowli krowy Polskiej
Czerwonej. Historia serowarstwa w Powiecie Limanowskim wzorowana na gospodarce
alpejskiej związana jest również z powstaniem Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie
Górnej, której w okresie międzywojennym dorobek dydaktyczny był znany i podziwiany w
Polsce jak i poza jej granicami. Potencjał ten zostanie wykorzystany podczas organizacji
kursów serowarskich .
13. KURSY SEROWARSKIE będą przeprowadzone w terminie:
Od czerwca 2021 r. do listopada 2021r.
14. Miejscem przeprowadzenia warsztatów serowarskich będzie:
Dom Kultury w Starej Wiesi oraz w świetlica wiejska w Pisarzowej , Gmina Limanowa.
15. Organizator warsztatów zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne produkty
spożywcze oraz sprzęt kuchenny niezbędny do przeprowadzenia kursów.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Członkowie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska , Stara Wieś
751, 34 – 600 Limanowa mogą być uczestnikami warsztatów serowarskich.
3. Uczestnik każdego warsztatu serowarskiego wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów.
4. Poprzez złożenie u Organizatora kursów serowarskich wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego Uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym
Regulaminie warsztatów serowarskich.
5. Zgłoszenie swojego udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w
całości przez uczestnika zgłaszającego swój udział w warsztatach. Zgłaszający swój udział w
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warsztatach zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w warsztatach.
6. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do wykonania serów na zorganizowany w dniu
11 grudnia 2021 r. festiwal serowarski, który będzie podsumowaniem zdobytych
umiejętności podczas prowadzonych zajęć

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
§8
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz Zgłoszeniowy
na KURS SEROWARSKI

Imię i nazwisko
uczestnika KURSU SEROWARSKIEGO

Adres

Przynależność do organizacji
,Stowarzyszeń społecznych

Informacja dotycząca prowadzenia
gospodarstwa rolnego

Dane kontaktowe uczestnika (nr
telefonu, adres e-mail)

………………………………………………..
Podpis czytelny uczestnika zgłaszającego swój udział w Warsztacie Serowarskim
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INFORMACJA
administratora danych osobowych
W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu
europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), zwanego dalej RODO,
informuję co następuje:
1.Administratorem Pani (Pana) danych osobowych będzie Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe Ziemia Limanowska Stara Wieś 751
34-600 Limanowa
2.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane:
- w celach związanych bezpośrednio warsztatami serowarskimi na podstawie RODO,
- w celu promocji warsztatów serowarskich i wizerunku na podstawie RODO,
3.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
4.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących w
Polsce przepisów prawa archiwizowania dokumentacji. Po zakończeniu warsztatów
serowarskich dane zostaną usunięte przez administratora.
5. Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych.
6. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na
mocy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne udziału w warsztatach
serowarskich

