Priprava dietnih obrokov v vrtcih in v šolah
Vabimo vas seminar Priprava dietnih obrokov v vrtcih in šolah. Seminar je namenjen vodjem
šolske prehrane in kuharjem v vrtcu in v šoli. Izobraževanje bo potekalo v dveh delih: predavanje
v trajanju 1,5 ure in praktični del (kuharska delavnica) v trajanju 3 ur.
Seminar bo potekal v petek, 19. 11. 2021, na Osnovni šoli Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3202
Ljubečna
Program seminarja:
14.45-15.00 – Registracija udeležencev
15.00-16.30 – Teoretični del (predavanje)
16.30-16.45 – Odmor
16.45-19.45 – Kuharska delavnica
Vse pripomočke in sestavine bodo udeleženci dobili na delavnici, kjer se bodo praktično seznanili
z načini priprave in usmeritvami sodobne dietne prehrane. Vsi udeleženci seminarja morajo imeti
s seboj ustrezna delovna oblačila za delo v kuhinji.
Seminar bo vodila gospa Andreja Širca Čampa, univerzitetna diplomirana inženirka živilske
tehnologije. Ima bogate izkušnje na področju dietne prehrane pri sladkorni bolezni, celiakiji,
alergijah, debelosti, kroničnih ledvičnih obolenjih, črevesnih obolenjih, kot tudi na specifičnih
področjih prehrane onkološkega bolnika, pri prirojenih motnjah metabolizma in motnjah
hranjenja.

Prijava
Na seminar se prijavite prek spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljskiservis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo.
Prosimo, da pravilno vnesete vse podatke (uradno ime in priimek, elektronski naslov, naziv
šole, …). Na e-naslov boste prejeli informacije, ki so povezane s seminarjem. Pravilni podatki so
pomembni tudi zaradi izpisa potrdila o udeležbi na usposabljanju.
Število udeležencev je omejeno na 15. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru
prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo prispele prej.
Za vse udeležence usposabljanja je obvezno izpolnjevanje enega od pogojev PCT.

Plačilo
Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 90
EUR za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 140 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno
je vključeno gradivo.

Odjava
Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljskiservis.com, najkasneje 2 dni pred seminarjem. Če gradiva do takrat še ne bomo poslali, prijavnine
ne bomo računali. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati.
Morebitna vprašanja v zvezi s témo seminarja lahko pošljete do srede, 17. novembra 2021, na
naslov: albert.pavli@guest.arnes.si. Vaša predhodno poslana vprašanja bodo posredovana
predavateljici. Vprašanja boste seveda lahko postavili tudi med seminarjem.
Ostale informacije
Izvajalki seminarja lahko pred posamezno izvedbo pošljete informacijo o tem katere diete oz.
prehranske posebnosti imate na posamezni šoli/vrtcu (npr. alergija na mleko ali jajca, celiakija,
itd.) in bi želeli, da je poudarek na tistem, kar je za vas najbolj aktualno oziroma potrebno.
Informacijo pošljite izvajalki po e-pošti na naslov: info@nutriticon.si
Za odgovore na morebitna vprašanja s tega področja po končanem seminarju, vas prosimo, da se
obrnete neposredno na Ravnateljski servis: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com
Seminar organizira Ravnateljski servis. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in
odpovedi seminarja, v primeru premajhnega števila udeležencev.

Vljudno vabljeni!
Vodstvo Ravnateljskega servisa
Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant

