Szkolenie zawodowe – Kazimierz Dolny nad Wisłą 2022
Zaproszenie
W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach zapraszam
adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach na szkolenie
wyjazdowe, które odbędzie się w dniach 30 września - 2 października 2022
roku w Kazimierzu Dolnym.
Uczestnicy szkolenia zostaną zakwaterowani w Domu Pracy Twórczej
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - ul. Małachowskiego 17.
(https://domdziennikarza.com/. Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich położony jest na Górze Małachowskiego, w samym
środku Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W sąsiedztwie znajduje się
kazimierski dom Marii i Jerzego Kuncewiczów, gdzie obecnie mieści się
muzeum.
Głównymi tematami szkolenia będą wybrane zagadnienia z zakresu
prawa cywilnego oraz prawa karnego. Informacje dotyczące tematyki zajęć
z bloku prawa cywilnego oraz osoba prowadząca zajęcia zostanie podana do
wiadomości w terminie późniejszym (po dokonaniu uzgodnień z wykładowcą
i potwierdzeniu przyjazdu).
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla adwokatów Świętokrzyskiej
Izby Adwokackiej w Kielcach wynosi 380 zł.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób spoza Izby wynosi 620 zł.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu wraz z dowodem dokonania wpłaty
należności za udział w szkoleniu należy dostarczyć do Biura ORA w Kielcach
bądź
przesłać
pocztą
zwykłą
lub
elektroniczną
na
adres
ora.kielce@adwokatura.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2022 roku.
W zgłoszeniu proszę wskazać osobę do wspólnego zakwaterowania w pokoju.
Opłatę za szkolenie należy dokonać na rachunek Okręgowej Rady
Adwokackiej w Kielcach – nr: 96 1020 2629 0000 9202 0008 9896 lub w kasie
ORA, z zaznaczeniem w tytule „adw. ……. - szkolenie zawodowe - Kazimierz
2022”.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nie
zakwalifikowania się wpłaty będą zwracane, natomiast rezygnacja z udziału
w szkoleniu po dacie 10 września br. nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.
Opłata obejmuje koszt udziału w wykładach, dwa noclegi
w pokojach dwuosobowych ze śniadaniem (pokój jednoosobowy w miarę
wolnych pokoi za dopłatą), w piątek biesiada przy ognisku; w sobotę obiad
i kolacja uroczysta, bankietowa z DJ; przerwy kawowe w trakcje zajęć, dla
chętnych w sobotę po południu zwiedzanie Kazimierza Dolnego
z przewodnikiem lub Rejs statkiem po Wiśle z przewodnikiem. Dojazd
uczestników na szkolenie we własnym zakresie, na terenie hotelu parking do
dyspozycji gości.

Program szkolenia:
30 września 2022 roku (piątek)
•
•

•

od godz.14.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników,
16.00 - 19.00 – szkolenie – SSN Jarosław Matras: Wybrane zagadnienia
z prawa karnego materialnego i procesowego z uwzględnieniem
nowelizacji kodeksu karnego oraz aktualnego orzecznictwa Sądu
Najwyższego – Izba Karna,
19.30 – biesiada przy ognisku na terenie ogrodu, będącego częścią
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
1 października 2022 roku (sobota)

•
•
•
•
•
•
•

7.30 - 10.00 – śniadanie w formie bufetu,
10.00 – 11.30 12.15 – szkolenie – szczegóły w terminie późniejszym
11.30 - 12.00 – przerwa kawowa,
12.00 - 14.15 – d.c. szkolenia,
14.30 - 15.15 – obiad,
15.45 – dla osób chętnych zwiedzanie Kazimierza lub Rejs statkiem po
Wiśle z przewodnikiem, (czas wolny dla osób nie biorących udziału
w zwiedzaniu)
19.30 - uroczysta kolacja bankietowa z DJ w sali bankietowej.
2 października 2022 roku (niedziela)

•
•
•

7.30 – 10.00 – śniadanie,
10.00 – 11.00 - podsumowanie szkolenia
12.00 – wykwaterowanie uczestników i wyjazd.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy przed upływem
podanego terminu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu wyjazdowym pozwoli uzyskać 10 punktów w ramach
doskonalenia zawodowego w 2022 r.

Kielce, dnia 22 lipca 2022 r.

Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

