
 

 

 

 
             Koszalin, dnia 23 maja 2022 r.  

 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie 

ponownie zaprasza na wyjazd szkoleniowo-integracyjny 

„Integracja i szkolenie na 40-lecie Samorządu Radców Prawnych – PRAGA” 

w dniach 13 – 16 października 2022 r. 

W załączeniu program wyjazdu. 

Pozostało 12 miejsc.  

Zgłoszeń, na załączonym wzorze, należy dokonywać w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. na 

adres e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl lub w formie tradycyjnej - na adres biura Izby. 

 

Cena wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego: 985,00 zł brutto 

1) Uczestnik wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego – radca prawny – ponosi koszty wyjazdu w 

kwocie 835,00 zł brutto (osiemset trzydzieści pięć złotych), którą zobowiązany jest zapłacić 

bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora: Ewatur Ewa Kramek w Banku BNP 

Paribas, numer konta: 02 1750 0012 0000 0000 3630 0183, w terminie do dnia 20 czerwca 

2022 r. z dopiskiem „PRAGA-OIRP KOSZALIN – imię i nazwisko”.  

2) Uczestnik wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego nie będący radcą prawnym OIRP w 

Koszalinie ponosi koszty wycieczki szkoleniowej w pełnej wysokości, tj. w kwocie 985,00 zł 

brutto (dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych), którą zobowiązany jest zapłacić 

bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora: Ewatur Ewa Kramek w Banku BNP 

Paribas, numer konta: 02 1750 0012 0000 0000 3630 0183 w terminie do dnia 20 czerwca 

2022 r. z dopiskiem „PRAGA-OIRP KOSZALIN – imię i nazwisko”. 

 

Tematyka szkoleń zostanie podana uczestnikom najpóźniej na miesiąc przed terminem jego 
rozpoczęcia. 

Wszelkie pytania dotyczące ww. wydarzenia, proszę kierować do osoby współorganizującej 
wyjazd szkoleniowo-integracyjny Marty Kozłowskiej - Członka Rady Okręgowej Rady Radców 
Prawnych, na adres e-mail: m.kozlowska@oirpkoszalin.pl 
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________________________________                                                       _________________________ 
                              imię i nazwisko               (miejscowość, data) 
 

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

W WYJEŹDZIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNYM  
„INTEGRACJA I SZKOLENIE NA 40-LECIE SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH –  

PRAGA” 
 
 Niniejszym, ja niżej podpisana*/podpisany* ________________________________, 

zgłaszam swój udział w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym „Integracja i szkolenie na                        

40-lecie Samorządu Radców Prawnych – Praga” w dniach 13 – 16 października 2022 r. 

Zgłaszam chęć wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w przypadku rezygnacji, w 

wariancie: 

a) Ubezpieczenie – rezygnacja z wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego poniżej 30 dni przed datą 

wyjazdu (bez podania przyczyny): 28,00 zł - firma TUiR UNIQA*); 

b) Ubezpieczenie - rezygnacja z wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego poniżej 30 dni przed datą 

wyjazdu z powodu chorób przewlekłych: 56,00 zł - firma TUiR UNIQA*. 

Oświadczam, że zostałam*/zostałem* poinformowana*/poinformowany*, że 

odpłatność nie ulega zwrotowi jeżeli zrezygnuję z wyjazdu w terminie na co najmniej 30 dni 

przed datą wyjazdu, nie posiadając wykupionego ubezpieczenia od rezygnacji, bądź jeżeli  

przyczyna rezygnacji będzie wyłączona, zgodnie z warunkami ubezpieczenia. 

 
Ponadto podaję następujące informacje: 

 
1. Zakwaterowanie w pokoju z uczestnikiem: _________________________ 
2. Rozmiar koszulki z logo 40-lecia Samorządu Radców Prawnych: ______ 
3. Faktura: TAK/NIE* 

 
 


