
Cursul „Chimie în bucătărie”
  

- detalii organizatorice -

 Cursul „Chimie în Bucătărie” își propune să îi inițieze pe copii în arta gătitului, cu pași 
mici, începând cu noțiunile de bază:
 

• cum ne protejăm pe noi și pe cei din jur când gătim,
• cum folosim și îngrijim bucătăria,
• rolul mănușilor și al șorțului în bucătărie,
• ce este o plită electrică și cum funcționează ea, 
• ce fel de materiale sunt potrivite pentru încălzirea preparatelor, 
• reciclarea substanțelor și recipientelor din bucătărie,
• care este legătura dintre chimie și bucătărie.

 Scopul acestui curs este de a oferi copiilor oportunitatea de a găti singuri preparate 
simple, dulci și gustoase. Își vor dezvolta abilitățile de coordonare în bucătărie, colaborare și 
încredere în forțele proprii.

 Fiecare întâlnire din cadrul cursului va aduce în atenția copiilor și un subiect de interes 
social:

• sortarea responsabilă a deșeurilor, 
• păstrarea în mod adecvat a alimentelor, 
• reguli de etichetă și bune maniere la masă, 
• alegerea vaselor corespunzătoare pentru prepararea diferitelor feluri de mâncare. 

 Întâlnirile de curs au și rolul de a îi învăța pe copii despre responsabilitatea și impactul 
pe care îl pot avea acțiunile lor asupra mediului înconjurător.
 
 Cursul este structurat în 5 întâlniri, iar durata fiecărei întâlniri va fi de 1,5 ore.

 Prețul pentru toate cele 5 întâlniri este de 500 de RON.
 
 MENȚIUNI IMPORTANTE:

• Locația cursului: Str. Barbu Delavrancea, nr. 15, Interfon 5, Etaj 2, Sector 1, București.
• Prețul include materialele de care copilul tău are nevoie pe întreaga perioadă, gustare 

sănătoasă și apă.
• Acest curs se adresează copiilor, iar ei trebuie să aibă între 6 și 12 anișori pentru a 

participa la curs.
• Avem 6 locuri disponibile, lucrăm cu un număr mic de copii pentru că punem mare     

accent pe calitate.
• Participarea se face pe bază de înscriere prin acest formular și confirmare a plății 

până la data menționată în email-ul de confirmare.
• Detaliile pentru plata cursului:

- Titular cont: Grow Smarter SRL-D;
- Cont: RO 28 INGB 0000 9999 0523 2975, deschis la ING Bank; 
- Mențiune Plată: „Taxă Participare Curs Chimie în Bucătărie”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_ta2t0e9kGMELOirfFzoFKYHqmhtJ2TzQuDh5lozn0gZrQ/viewform


• Dacă lipsiți de la una dintre întâlnirile de curs și nu ne anunțați cu minimum 24 de ore 
în prealabil, nu vă putem returna banii pentru acea întâlnire. Ce putem recomanda este 
să trimiteți un prieten sau o cunoștință în locul copilului dvs., dacă nu puteți veni.

Pentru întrebări, nu ezitați să ne contactați! ☺

 ANA-MARIA MÎNDRUȚĂ
 Co-Founder & Events Manager

 E-mail: ana-maria.mindruta@playouth.ro
 Mobile: +40 747 991 112
 Website: www.playouth.ro
 Facebook Page: PlaYouth
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