
SZANOWNE KOLEŻANKI! 

SZANOWNI KOLEDZY! 

ADWOKACI i APLIKANCI WRAZ Z RODZINAMI I PRZYJACIÓŁMI! 

MIŁOŚNICY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU! 

 

KLUB MOTOCYKLOWY ADWOKATURY POLSKIEJ (KMAP)   
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki                      

przy Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Stanisław Estreich,                                          
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adwokat Zbigniew Wodo i  

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adwokat Andrzej Kozielski 

 

zapraszają na  

 

V Ogólnopolski Zlot Motocyklowy 
Adwokatów „Wiosna Riders 2013” 

i 

III Ogólnopolski Rajd Rowerowo-Pieszy 
Adwokatów "Wiosna Bike 2013" 

 
które odbędą się w dniach: 

 

23-26 MAJA 2013 R. 

w  MIKOŁAJKACH 

w Hotelu „Robert’s Port”
**** 

 



Koszt uczestnictwa wynosi: 

- dla adwokatów i osób spoza Palestry -   499,- zł*(koszt dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym)
 

- dla aplikantów adwokackich -    449,- zł*(koszt dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym) 
- pokój jednoosobowy dla wszystkich uczestników - 649,- zł* 

Liczba miejsc ograniczona. O sposobie zakwaterowania decydować będzie kolejność zgłoszenia potwierdzona wpłatą.  

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi nr  

86 1020 3352 0000 1102 0191 5693 
*cena nie uległa zmianie od ubiegłego roku mimo podwyższenia standardu hotelu do **** 
Cena obejmuje:  
- noclegi ze śniadaniem i posiłkami w formie kolacji; 

- udział w kolacjach połączonych z oprawą muzyczną; 

- udział w Balu Komandorskim; 

- udział w wycieczkach pieszych pod okiem profesjonalnego przewodnika; 

- udział w wycieczkach rowerowych pod okiem profesjonalnego przewodnika;  

- udział w wycieczce autokarowej do Bazylki w Świętej Lipce połączonej z koncertem organowym oraz 
zwiedzaniem zamku Biskupów Warmińskich w Reszlu pod opieką przewodnika z biura podróży (bilety 
wstępu i ubezpieczenie NNW w cenie); 

- udział w szkoleniu; 

- udział w panelu dyskusyjnym; 

- możliwość korzystania z zastawy kawowej w przerwach podczas szkolenia; 

- rejs statkiem; 

- udział w imprezie integracyjnej na statku; 

- możliwość wypożyczenia rowerów (w ograniczonej liczbie - decyduje kolejność zgłoszeń); 

- udział w prezentacji motocykli z możliwością odbycia jazd testowych; 

- możliwość wypożyczenia jachtów (za dodatkową promocyjną opłatą); 

- możliwość korzystania z basenu, saun, jacuzzi w strefie wellness hotelu; 

- dostęp do internetu; 

- parking dla samochodów i motocykli; 

- atrakcyjne upominki okolicznościowe; 

- ubezpieczenie; 

- liczne konkursy z nagrodami i wiele, wiele innych atrakcji! 
 



Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 maja 2013 r. 
 

Karty zgłoszeniowe oraz Program Zlotu/Rajdu można pobrać na stronach www: 
 

www.kmapadwokatura.pl (w zakładce AKTUALNOŚCI) oraz  

 
www.adwokatura.pl, a także uzyskać przesyłając e:maila o treści – „ZLOT/RAJD 2013 Karta 

zgłoszeniowa/Program” na adres: jasz@advocatus.pl  
 

Wypełnione Karty zgłoszeniowe  należy przesłać e:mailem na adres: jasz@advocatus.pl lub faxem na nr (42) 632 51 11  

 

 

W ramach organizowanej imprezy odbędzie się 

Szkolenie Zawodowe Adwokatów, 

które poprowadzą: 

 

SSN dr Dariusz Świecki 
„Zasady sporządzania i wnoszenia apelacji przez obrońcę  

i pełnomocnika w postępowaniu karnym” 
 

Adw. Bartosz Łuć  
„Zmiany w Prawie o ruchu drogowym” 

 

(udział w szkoleniu pozwoli uzyskać 6 punktów szkoleniowych)  

 

 
Bliższe informacje można uzyskać na stronie www.kmapadwokatura.pl w zakładce 

AKTUALNOŚCI lub u adw. Jarosława Szczepaniaka nr tel. 602124337; e:mail- jasz@advocatus.pl  

 

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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