Zgotowani do końca Święta
Witamy Was wszystkich bardzo świątecznie!
Cook Professional pragnie zaprosić Wszystkich na świąteczne warsztaty kulinarne przed końcem świata pod
nazwą "Zgotowani do końca Święta".

Ktoś przewidział smutny koniec tego roku...My stanowczo mówimy NIE :) i obalamy wszelkie teorie
spiskowe...nie ma innej rzeczywistości prócz tej którą mamy w sobie...dlatego też Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy gra do końca świata i o jeden dzień dłużej a nasza Akademia gotować będzie wiecznie i o
całą wieczność dłużej...
Najważniejsze jest by gdzieś istniało to czym się żyje: i zwyczaje, i święta rodzinne, i prawdziwy dom.
Najważniejsze jest by żyć dla powrotu...DO NAS RÓWNIEŻ ;)
W naszym menu zagoszczą najwykwintniejsze propozycje z dziejów ludzkości, które powinny zadowolić
najwybredniejszy gust prawdziwych smakoszy...Na stołach pojawią się między innymi faszerowane indyki ,
pieczyste gęsi i wiele ,wiele innych świątecznych specjałów , którymi przez wieki delektowały się pokolenia...

Terminy warsztatów :
Katowice 11 grudnia ( wtorek ) 2012 godz .17.00 Dom Przyjęć Okolicznościowych ,, Hubertus " ul .
Samsonowicza 25a Katowice-Murcki
Kraków 12 grudnia ( środa ) 2012 godz . 17.00 Restauracja ,,Bazylia " ul. Stradomska 13 Kraków
Koszt warsztatów to 179 zł od osoby

UWAGA
W związku z ostatnimi problemami, które powodowały zmiany terminów lub odwoływanie zajęć , a były
wynikiem w większości przypadków rezygnowaniem w ostatniej chwili wielu osób , zmieniliśmy formę
rezerwacji . Będzie ona przebiegać dwuetapowo , mianowicie w 1 etapie osoby zainteresowane wzięciem
udziału w szkoleniu proszone są o rezerwacje emailową z potwierdzeniem udziału w zajęciach oraz przesłaniu
zaliczki w wysokości 40 zł do 01 grudnia 2012 (włącznie) na niżej podany nr konta 26 2490 0005 0000 4001
0006 4870 Alior Bank, jest to waru nek konieczny do wprowadzenia na listę uczestników (liczba miejsc
ograniczona ,decydować będzie kolejność zgłoszeń) .
2 etap to po przesłaniu przez nasza akademie informacji zwrotnej o utworzeniu się grupy z wymagana liczba
uczestników i ostatecznym potwierdzeniu terminu realizacji warsztatów, będzie uiszczenie w okresie do max. 7
dni przed ustalona data zajęć tj do 04 grudnia 2012 pozostałej kwoty w tym wypadku 139 zł .Wymagane będzie
również przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: cookprofessional@vp.pl (bardzo prosimy, aby
potwierdzenie zawierało w opisie imię i nazwisko uczestnika warsztatów)

Gwarantujemy tez , ze wartość zaliczki będzie automatycznie zwrócona w terminie do daty ustalonej
warsztatów tj. 12 grudnia 2012 w przypadku nie utworzenia się grupy z odpowiednia liczba osób jak również
odwołaniu zajęć przez nasza firmę . Natomiast zastrzegamy sobie również prawo , nie zwracania ustalonej
pełnej kwoty tj w tym wypadku 179 zł osobom chcącym zrezygnować po ustalonym terminie tj 7 dni do
ustalonej daty warsztatów . Wyjątkiem będzie sytuacja ,gdy zmiana dotyczyć będzie terminu lub całkowitej
rezygnacji przeprowadzenia zajęć przez nasza akademie .

W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby osób zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub odwołania
warsztatów .
Ważne
Od tej edycji warsztatów aktywowaliśmy informację poprzez usługę sms. Kto nie otrzymał takiej wiadomości, a
chce zostać informowany na telefon o nowych ofertach, proszony jest o podanie aktualnego numeru telefonu.

