ZAPROSZENIE
na szkolenie łuyjazdowe
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszaKo|eżatki i Kolegów radców
prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu wyjazdowym w dniach 12 - 14 kwietnia 2019r
w Hotelu Grand Lubicz w Ustce, ul. Wczasowa 4 (www.grandlubicz.pl).

Tematv szkoleń:
1. ,,Kodeks Etyki Radcy Prawnego w świetleorzecznictwa Wyższego Sqdu Dyscyplinarnego

Krajowej Izby Radców Prawnych i Sqdu Najwyższego;'
(piątek, godz. l6:00 - l9:00)
Wykładowca: Jarosław Haluk - radca prawny, Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby

2.

Radców Prawnych w Koszalinie
,,Ochrona konsumenta na rynku finansowym - kredyt konsumencki, praktyka orzecznicza
dotyczqca walutowych umów kredytolłych. Wybrane zagadnienia ustawy ,,anĄlspreadowej".
(sobota, godz. 10:30

-

14:00)

Wykładowca: Marta Knotz

3.

-

Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

przesyłu - wybrane zagadnienia z praktyki procesowej."
,,Służebność
(sobota, godz. l6:00 - 77.30 - zajęcia warsźatowe dla osób zaintęresowanych)
Wykładowca: Jakub Podruczny - radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych
w koszalinie

Odpłatnośćradcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wyjazdowym wynosi
400o00 zł. (czterysta złotych), z tym że dla radców prawnych emerytów i rencistów nie
wykonujących zawodu - 350,00 zł. (trzystapięćdziesiąt złotych). Kwota odpłatnościobejmuje
koszty pobytu i szkolenia od dnia 12 kwietnia20l9r, od godz. 14:30 do dnia 14 kwietnia
2019r do godz. 11:30 z wyżywieniem - od lunchu w dniu przyjazdu do śniadaniaw dniu
wyjazdu, a także inne wydatki. Kolacja bankietowa z oprawą muzyczną (DJ) - 12 kwietnia
2019r (piątek) od godz. 20:15. Kwota odpłatnościnie obejmuje kosztów dojazdu. OdpłatnoŚĆ
osoby towarzyszącej radcy prawnemu stanowi kwotę 774^00 zł. (siedemset siedemdziesiąt
cztery złote), którą należy uregulować bezpośrednio w hotelu, przy zameldowaniu się.
Zakwatęrowanie uczestników w pokojach dwuosobowych (przy zgłoszeniu
uczestnictwa w szkoleniu proszę wskazać d*gą osobę do zakwaterowania). Istnieje
moźliwośćzakwaterowania w pokoju jednoosobowym (ilośćmiejsc ograniczona), z tym że za
dodatkową odpłatnościąw kwocie 107,00 zł. za jedną dobę pobytu (214,00 zł. za dwie doby),
którą należy uregulować na podany poniZej rachunek bankowy OIRP w Koszalinie.
Szczegółowe informacje dotyczące pobytu zawatię zostaną w agendzie, którą każdy uczestnik
otrzyma w recepcji hotelu, przy zameldowaniu.
O faktycznym uczestnictwie w szkoleniu wyjazdowym decydować będzie kolejnoŚĆ
zgłoszenia w formie pisemnej lub e-mailowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia odpłatności
za szkolenie obciążającej uczestnika oraz nieza|eganie w opłacie składki człoŃowskiej.
Ilośćmiejsc jest oeraniczona.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 26 marca 2019r. Wpłaty proszę
dokonać na rachunek bankowy OIRP w Koszalinie PKO BP nr konta: 66 1020 2791 0000
7902 0082 0654, z vłyłączeniem osób towarzyszących.

(imię inazwisko radcy prawnego)

Okręgowa lzba Radców Prawnych
ul. Jedności5
75-40l Koszalin

Zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Radę
OIRP w Koszalinie w dniach 12 - 1,4 kwietnia 20l9r w Hotelu Grand Lubicz w Ustce.
W zńączeniu przesyłam potwierdzenie uiszczenia wymaganej odpłatności.Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku
nieobecności na szkoleniu z przyczynleżącychpo mojej stronie.

(podpis radcy prawnego)

