
 
 
 

PROGRAM 
Wyjazdu	  Szkoleniowo-‐integracyjnego	  

	  ADWOKACKIE	  DNI	  NARCIARSKIE	  TONALE	  2014	  
 
sobota,	  25	  stycznia 2014 

od	  godz.	  14:00	   przyjazd	  uczestników,	  zakwaterowanie	  w	  Sport	  Hotel	  Vittoria	  
godz.	  19:30	   kolacja	  
godz.	  21:30	   powitanie	  uczestników, rozdanie	  pakietów	  startowych	  oraz	  szkolenie	  na	  temat	  zasad 

bezpieczeństwa	  podczas	  jazdy	  na	  nartach	  
niedziela,	  26	  stycznia 2014	  

godz.	  08:30	   	  	  śniadanie	  prawnicze	  
godz.	  10:00	   jazda	  na	  nartach	  z	  instruktorami,	  podział	  na	  grupy	  wg.	  stopnia	  zaawansowania	  
godz.	  19:30	   kolacja	  
godz.	  21:00	   szkolenie	  z	  zakresu	  serwisowania	  sprzętu	  narciarskiego 

poniedziałek,	  27	  stycznia	  2014	  
godz.	  08:30	   	  	  śniadanie	  prawnicze	  
godz.	  10:00	   jazda	  z	  instruktorami	  w	  grupach,	  wycieczka	  do	  Ponte	  di	  Legno 
godz.	  19:30	   kolacja	  
godz.	  20:30	   wieczór	  w	  klubie	  hotelowym 

wtorek,	  28	  stycznia	  2014	  
godz.	  08:30	   	  	  śniadanie	  prawnicze	  
godz.	  10:00	   trening	  na	  tyczkach	  z	  instruktorami	  (slalom	  gigant)	  
godz.	  19:30	   kolacja	  
godz.	  21:00	   video	  analiza	  treningu  

środa,	  29	  stycznia	  2014	  
godz.	  08:30	   	  	  śniadanie	  prawnicze	  
godz.	  10:00	   trening	  na	  tyczkach	  z	  instruktorami	  (slalom	  gigant)	  
godz.	  16:00	   apres-‐ski	  w	  barze	  La	  Baracca  
godz.	  19:30	   kolacja 

czwartek,	  30	  stycznia	  2014	  
godz.	  08:30	   	  	  śniadanie	  prawnicze	  

godz.	  09:30-‐11:00	   wykład	  r.pr.	  Agaty	  Rewerskiej	  (Szkoła	  Prawa	  Procesowego	  Ad	  Exemplum)	  nt.	  „Postępowanie	  
dowodowe	  po	  noweli	  KPC	  oraz	  nowe	  zarzuty	  procesowe”	  część	  I 

godz.	  12:00 trening	  na	  tyczkach	  z	  instruktorami	  (slalom	  gigant) 
godz.	  18:00-‐19:30	   wykład	  r.pr.	  Agaty	  Rewerskiej	  (Szkoła	  Prawa	  Procesowego	  Ad	  Exemplum)	  nt.	  „Postępowanie	  

dowodowe	  po	  noweli	  KPC	  oraz	  nowe	  zarzuty	  procesowe” część	  II 
godz.	  19:30	  	   kolacja 
godz.	  21:00	   wieczór	  karaoke	   

piatek,	  31	  stycznia	  2014	  
godz.	  08:30	   	  	  śniadanie	  prawnicze	  
godz.	  10:00	   zawody	  w	  slalomie	  gigancie	  o	  puchar	  Dziekana	  Izby	  Adwokackiej	  w	  Warszawie	  
godz.	  19:00	   kolacja	  
godz.	  21:00	   wręczenie	  nagród	  w	  Sport	  Hotel	  Vittoria	  

sobota,	  1	  lutego	  2014	  
od	  godz.	  07:30	   śniadanie	  
od	  godz.	  09:00	   wyjazd	  uczestników	  

 
 

                   


