Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze
_________________________________________________________________________
Zielona Góra, dnia 19 stycznia 2018 r.

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na szkolenie wyjazdowe do
WIEDNIA nt
"Radca prawny w świetle zasad etyki zawodowej.
Co można a czego nie można w życiu prywatnym i zawodowym."
Wykładowca: r. pr. Leszek Korczak
Termin szkolenia: 25 - 28 maja 2018 r. (piątek – poniedziałek)
Koszt uczestnictwa:

1.050,00 zł - dla członków OIRP w Zielonej Górze;
1.350,00 zł - dla pozostałych osób.

Oferta przeznaczona jest również dla aplikantów.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o pisemne zgłoszenie (na załączonym druku)
w biurze Izby oraz wniesienie pierwszej raty opłaty, w terminie do dnia 28.02.2018 r., w kwocie
600,00 zł oraz drugiej raty, w kwocie 450,00 zł w terminie do 31.03.2018 r.(dla członków OIRP
w Zielonej Górze) zaś dla pozostałych osób, wniesienie pierwszej raty opłaty, w terminie do dnia
28.02.2018 r., w kwocie 900,00 zł oraz drugiej raty, w kwocie 450,00 zł w terminie do
31.03.2017 r.
Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy ING Bank Śląski 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029
lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802.
Serdecznie zapraszamy!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ WRAZ Z OPŁATĄ PIERWSZEJ RATY
Wicedziekan Rady
Grażyna Kamerduła
________________________________________________________________________________
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Na szkolenie wyjazdowe do WIEDNIA, nt.: „Radca prawny w świetle zasad etyki zawodowej.
Co można a czego nie można w życiu prywatnym i zawodowym.”
Termin: 25 - 28 maja 2018 r. (piątek - poniedziałek)
Imię i nazwisko i nr wpisu na listę radców prawnych/ aplikantów radcowskich:
...................................................................................................................................................................
Kontakt w w/w sprawie, tel., e- mail…….................................................................................................
Zał. kopia przelewu / potwierdzenia wpłaty w/w kwoty.
UWAGA:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania
pokrycia pełnych kosztów udziału.
OIRP w Zielonej Górze wystawia rachunki TYLKO na pisemne żądanie złożone na niniejszej karcie
zgłoszeniowej.
DANE DO WYSTAWIENIA RACHUNKU: ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
podpis …………………………………….
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze
HARMONOGRAM SZKOLENIA WYJAZDOWEGO

1 dzień (piątek, 25 maja 2018 r.)
o godz. 5.00 wyjazd z Gorzowa (parking k. Hotelu Qubus); o godz. 6.30 wyjazd z Zielonej
Góry (parking k. Palmiarni); po drodze zwiedzanie zamku Książ k/Wałbrzycha (Książański
kompleks zamkowo-pałacowy wraz z otaczającym go parkiem jest trzecim co do wielkości
tego typu obiektem w Polsce - po Malborku i Wawelu. Położony na wysokim skalistym
urwisku z trzech stron otoczony jarem góruje majestatycznie nad całą okolicą); kontynuacja
podróży na Morawy; zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja; wieczór integracyjny przy
muzyce z lampką wina; nocleg w Czechach przy granicy austriacko-czeskiej;
2 dzień (sobota, 26 maja 2018 r.)
po śniadaniu szkolenie nt Radca prawny w świetle zasad etyki zawodowej. Co można a czego nie
można w życiu prywatnym i zawodowym (4 godziny szkoleniowe); przejazd do Wiednia; po
drodze zwiedzanie Wzgórza Kahlenberg (znane każdemu Polakowi jako miejsce początku
potężnej szarży husarii Sobieskiego podczas odsieczy wiedeńskiej) i panoramy miasta;
kontynuacja zwiedzania miasta; przejazd autokarem staromiejską obwodnicą zwaną
Ringstrasse (wspaniały bulwar wiedeński z niezliczoną ilością zabytków, restauracji, hoteli
i kawiarni) Wiedeńska Opera Państwowa (otwarta w 1869 r.); Parlament (przypominający
świątynię grecką, wieżę neogotyckiego Ratusza wzorowanego na Ratuszu w Brukseli);
z zewnątrz Zespół Belveder (pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego - najwybitniejszego
wodza w historii Austrii i spacer po jego ogrodach), Kościół Karola Boromeusza (będący
perłą baroku wiedeńskiego); wieczorem przejazd do dzielnicy Grinzing (tradycyjnej wioski
winiarzy słynącej z niezliczonych ilości restauracji i winiarni); kolacja w typowej gospodzie
z winem, kuchnią austriacką i muzyką - WIEDEŃ BY NIGHT; przejazd do hotelu; nocleg
w ok. Wiednia;
3 dzień (niedziela, 27 maja 2018 r.)
po śniadaniu szkolenie nt Radca prawny w świetle zasad etyki zawodowej. Co można a czego nie
można w życiu prywatnym i zawodowym (4 godziny szkoleniowe); kontynuacja zwiedzania
Wiednia: spacer z przewodnikiem po Starym Mieście, Zimowa Rezydencja Cesarska
- Hofburg z przepięknymi ogrodami - Volksgarten (utrzymane we francuskim stylu),
w którym znajduje się ogród różany oraz pomnik cesarzowej Elżbiety, Plac Freyung, spacer
po Hoher Markt (najstarszy plac Wiednia z przepięknym zegarem figuralnym /Aukeruhr/),
Kościół SM am Gestade, Kościół Św. Ruprechta, Katedra Św. Szczepana (Stephansdom)
słynnej ze swoich kolorowych dachówek i wysokiej na ok. 137 m wieży południowej, ulice
handlowe, Kohlmarkt, Graben oraz Karntnerstrasse (z wieloma eleganckimi sklepami i
kawiarniami), czas wolny; w miarę możliwości i wolnego czasu Prater (najstarsze wesołe
miasteczko Europy z diabelskim młynem słynnym symbolem Wiednia); możliwość pobytu w
centrum rozrywki (bilety na atrakcje na Praterze ok. 3-5Euro za jedną); obiadokolacja; nocleg
w ok. Wiednia. Dla zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji biletów na koncerty
wiedeńskie (bilety w cenie 29-80 Euro w zależności od miejsca koncertu. Repertuar będzie
znany na miesiąc przed koncertem);
4 dzień (poniedziałek, 28 maja 2018 r.)
po śniadaniu szkolenie nt Radca prawny w świetle zasad etyki zawodowej. Co można a czego nie
można w życiu prywatnym i zawodowym (4 godziny szkoleniowe); kontynuacja zwiedzania:
Schoenbrunn (letnia rezydencja Cesarza zbudowana za panowania Marii Teresy, m.in.:
kaplica pałacowa z pięknymi freskami oraz skarbiec koronny, ogrody); przejazd do Polski,
posiłek w drodze powrotnej; zakończenie wycieczki w godzinach późnowieczornych.
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze

W cenie:
 3 noclegi w hotelach **/*** :1 x w Czechach (na Morawach przy granicy czeskoaustriackiej), 2 x w ok.Wiednia
 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiadokolacja na Grinzingu,
 1 x posiłek w drodze powrotnej
 transport autokarem zachodnim (WC, barek, video)
 zwiedzanie Zamku Książ
 bilety wstępu do Pałacu Schoenbrunn
 realizacja programu turystycznego w Wiedniu - bez wstępów do zwiedzanych obiektów
 spotkanie integracyjne przy muzyce
 przewodnik miejscowy w Wiedniu
 opieka pilota – przewodnika - Jacek Kędziora (nie oprowadza po muzeach i centrach
historycznych)
 ubezpieczenie KL i NNW
 opłaty drogowe, parkingi
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