REGULAMIN naboru uczestników na warsztaty z przetwórstwa mleka - modułu I. operacji
pn. „Pierwsza Podlaska Akademia Serowarska”.

Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
uczestników warsztatów z przetwórstwa mleka - modułu I. operacji pn. „Pierwsza Podlaska
Akademia Serowarska”.
2. Operacja organizowana jest w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych,
działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
3. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na
lata 2020–2021.
4. Celem operacji jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wytwarzania serów
podpuszczkowych.
5. Program warsztatów obejmuje zagadnienia, takie jak: przetwórstwo mleka, produkcja i
sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO, receptury serów
podpuszczkowych oraz wytwarzanie serów w warunkach domowych.
Warunki udziału
1. Warunkiem ubiegania się o udział w przedsięwzięciu jest wypełnienie oraz własnoręczne
podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do Sekcji Podlaskiego Centrum Technologii
Rolno-Spożywczych w PODR Szepietowo ( pokój nr 28), bądź przesłanie (skanu) zgłoszenia
na pocztę e-mail na adres dpoltorak@odr-szepietowo.pl. Osoba do kontaktu Dorota Półtorak
504 666 744
2. Karta uczestnictwa dostępna jest w siedzibie PODR oraz na stronie internetowej
organizatora.
3. Termin składania kart uczestnictwa upływa 01 lipca 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data
wpływu).
4. Karty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani telefonicznie.

Warunki wyboru uczestników
1. Do udziału w operacji zostanie zakwalifikowanych 80 uczestników z województwa
podlaskiego.(8 zajęć z udziałem 10-ciu osób na każdych zajęciach).
2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani mieszkańcy obszarów wiejskich województwa
podlaskiego, prowadzących gospodarstwa o specyfice mleczarskiej, planujących rozpoczęcie
działalności związanej z przetwórstwem mleka, zainteresowanych tematyką przetwórstwa
mleka, doradców propagujących zakładanie i rozwój RHD, MLO, przedstawicieli instytucji
wspierających promocję i rozwój obszarów wiejskich w tym RHD, MLO., instytucji
wspierających promocję i rozwój handlu detalicznego, w tym RHD i MLO.
3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium
zdecyduje kolejność zgłoszeń.
4. W przypadku wpływu większej ilości zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa.
5. W przypadku rezygnacji z warsztatów osób zakwalifikowanych, udział wezmą kolejne
osoby z listy rezerwowej.
Postanowienia końcowe
1. Z uwagi na działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i stosując
się do obostrzeń związanych z koronawirusem, podczas warsztatów przestrzegane będą,
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, kryteria higieniczno-sanitarne oraz
powierzchniowo-metrażowe w odniesieniu do uczestników, zapewniające bezpieczne
przeprowadzenie warsztatów.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez
siebie w trakcie uczestnictwa w przedsięwzięciu straty oraz szkody wyrządzone osobom
trzecim.
3. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w przedsięwzięciu w pełni akceptują postanowienia
niniejszego Regulaminu
4. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, decyzje
co do rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy przedsięwzięcia.

