
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze

_________________________________________________________________________
Zielona Góra, dnia 20 października 2021 r.

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie nt.

„Praktyczne zmiany w procedurze cywilnej po dwóch latach od wprowadzenia nowelizacji. 
Zarząd sukcesyjny w przedsiębiorstwie osoby fizycznej – rola pełnomocnika. 
Upadłość konsumencka po zmianach – czy warto ją prowadzić i jak to zrobić 

– praktyczne uwagi dla pełnomocnika”

Wykładowca: Arkadiusz Opala, SSO w Zielonej Górze 

Termin i miejsce szkolenia: 
26 – 2  7   listopada 20  21   r., Ośrodek Wypoczynkowy LEŚNIK w Łagowie, ul. Chrobrego 10  

Uczestnicy – członkowie OIRP w Zielonej Górze pokrywają koszty w kwocie 320,00 zł. 

Istnieje  możliwość  pozostania  w  Ośrodku  do  niedzieli  28  listopada  2021  r.,  za  dodatkową  odpłatnością
w kwocie 135,00 zł 

Zainteresowanych  uczestnictwem  w  szkoleniu  prosimy  o  pisemne  zgłoszenie
(wyłącznie na załączonym druku) w biurze Izby wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty, w terminie
do d  nia   5   listopada   20  21   r.   (na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 92 1050 1911 1000 0022 5758  
2029 lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802).
Zgłoszeń w innej formie lub nie opłaconych nie przyjmujemy.

Serdecznie zapraszamy!  Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram pobytu na szkoleniu w załączeniu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. 
O UDZIALE W SZKOLENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA WRAZ Z DOKONANĄ OPŁATĄ.

Członek Prezydium Rady

Grażyna Kamerduła
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I O W A

Na szkolenie: „Praktyczne zmiany w procedurze cywilnej po dwóch latach od wprowadzenia nowelizacji.
Zarząd  sukcesyjny  w  przedsiębiorstwie  osoby  fizycznej  –  rola  pełnomocnika.
Upadłość konsumencka po zmianach – czy warto ją prowadzić i jak to zrobić – praktyczne
uwagi dla pełnomocnika”

Termin i miejsce szkolenia: 26 – 27 listopada 2021 r., 
      Ośrodek Wypoczynkowy LEŚNIK w Łagowie, ul. Chrobrego 10

Imię i nazwisko i nr wpisu na listę radców prawnych: ...............................................................................  

Kontakt w w/w sprawie, tel., e-mail…….....................................................................................................

Zał. kopia wniesienia opłaty w kwocie 320,00 zł 

Deklaruję chęć pozostania w Ośrodku do niedzieli  27 listopada 2021 r.  -  w zał.  dowód wniesienia
dodatkowej opłaty w kwocie 135,00 zł 

Proszę o zakwaterowanie w pokoju z ………………………………………………….

UWAGA:
Rezygnacja  z  udziału  w  szkoleniu  /potwierdzona  na  piśmie/  możliwa  jest  najpóźniej
do 5 listopada 2021 r.  Rezygnacja  późniejsza,  bez względu na jej  przyczynę,  powoduje powstanie
zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

UWAGA:
OIRP w Zielonej Górze wystawia rachunki TYLKO na pisemne żądanie złożone na niniejszej karcie
zgłoszeniowej.

PROSZĘ O WYSTAWIENIE RACHUNKU: dane do rachunku ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis …………………………………….
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze

Harmonogram pobytu w Ośrodku:

piątek, 2  6   listopada 20  21   r.  
- od godz. 16.00 – zakwaterowanie w Ośrodku;
- od godz. 20.00 – 02.00 uroczysta kolacja z muzyką mechaniczną; *

sobota, 2  7   listopada 20  21   r.  
- godz. 8.00 – 10.00 – śniadanie;
- godz. 10.00 – 13.30 – szkolenie  – Sala Konferencyjna (przerwa kawowa ok. godz. 11.30);
- godz. 13.30 – 14.30 – obiad;
- godz. 14.30 – 16.00 - szkolenie – Sala Konferencyjna;
- godz. 16.00 – zakończenie szkolenia **

- godz. 19.00 – kolacja ***

niedziela, 28 listopada 2021 r. ***
- godz. 9.00 – 10.00 śniadanie ***
- godz. 11.00 – wykwaterowanie z Ośrodka ***

UWAGI:
*. podczas uroczystej kolacji zapewnione są wyłącznie soki, napoje, kawa i herbata;
** pokoje należy opuścić nie później niż do godz. 12.00. Opuszczenie pokoju po godz. 12.00 spowoduje naliczenie 
dodatkowej opłaty bezpośrednio osobie zakwaterowanej w pokoju. Nie dotyczy osób, które pozostają w Ośrodku do niedzieli;
*** dotyczy osób, które pozostają w Ośrodku do niedzieli;
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