Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze
_________________________________________________________________________
Zielona Góra, dnia 14 października 2020 r.

Szanowna Koleżanko
Szanowny Kolego
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze serdecznie
zaprasza na WEBINARIUM nt.

„Porwania rodzicielskie w świetle konwencji haskiej.”
Prowadzący: dr Joanna Guttzeit
Termin webinarium: 29 października 2020 r. (czwartek) godz. 17.00 – 19.30
Webinarium prowadzone wyłącznie on-line w czasie rzeczywistym.
"Dr Joanna Guttzeit, sędzia, ukończyła wydział prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą (Niemcy) i Uniwersytet Adam-Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymała tytuł doktora prawa
na Uniwersytecie Karl-Ruprecht w Heidelbergu w Niemczech. Po pracy w charakterze sędziego w Kolonii
(Niemcy) przez kilka lat, w latach 2015-2017 zostala oddelegowana do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu we Francji. Obecnie dr Guttzeit pracuje w sądzie rodzinnym Pankow / Weißensee
w Berlinie, gdzie jest odpowiedzialna za postępowanie w sprawach międzynarodowych (uprowadzenie dzieci,
zatrzymanie ich itp.). Jest także członkiem Stowarzyszenia Sędziów Konwentu Haskiego."

Rejestracja uczestników wyłącznie pod adresem: ear.oirpwarszawa.pl
w zakładce ZAŁÓŻ KONTO
UWAGA: w celu rejestracji użytkownicy platformy szkoleniowej (uczestnicy szkolenia) muszą
posługiwać się numerami wpisów w formacie:
ZG-G-… (cyfry określające nr wpisu), lub
ZG-ZG-…(cyfry określające nr wpisu), lub
ZG-… (cyfry określające nr wpisu)
w zależności od posiadanego numeru wpisu
(istotne jest rozdzielenie poszczególnych członów numeru wpisu „myślnikiem”)
w przypadku aplikantów radcowskich: APL-ZG-rr00yy,
gdzie: rr - to ostanie dwie cyfry roku podjęcia uchwały o wpisie na listę,
yy – to numer kolejny na liście aplikantów
(w numerze wpisu musi być sześć cyfr; po dwóch pierwszych cyfrach w posiadanych numerach wpisu
należy dopisać 00)

Webinar jest dostępny w zakładce KALENDARZ lub ZIE_ONLINE
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze
Po zarejestrowaniu na platformie szkoleniowej użytkownicy uzyskają również możliwość
uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez inne okręgowe izby radców prawnych.
Serdecznie zapraszamy!
Osoby zarejestrowane na platformie szkoleniowej logują się do udziału w szkoleniach, w dniu
i o godzinie planowanego webinarium, za pomocą wcześniej ustalonego przez siebie loginu
i hasła.

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń
Aneta Mielcarek

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt – Radosław Pietrzak, tel. 508 144 859
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