
Golf i szkolenie adwokackie w Portugalii 
 

Pod patronatem Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej 
Rady Adwokackiej i Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie organizowany jest w dniach  
6 -13 kwietnia 2013 r. golfowy wyjazd szkoleniowy do Praia D’el Rey w Portugalii (ok. 90 km 
na północ od Lizbony).  

Pobyt i szkolenie odbędzie się w położonym nad Atlantykiem 5* hotelu Marriott (ze 
śniadaniem) z dostępem do wszelkich udogodnień hotelowych (basen, sauna, jacuzzi, 
fitness). Podczas pobytu (w cenie wyjazdu) odbędzie się szkolenie adwokackie (12 godzin – 
aktualne tematy – w przygotowaniu). Za dopłatą każdy uczestnik będzie miał możliwość gry 
w golfa na 3 pobliskich (15 minut jazdy), bardzo atrakcyjnych polach golfowych i możliwość 
gry na sztucznej nawierzchni w tenisa. Jeśli będą chętni może zostać zorganizowana nauka 
gry w golfa, a także wycieczka do Lizbony.  

Oferta biura turystycznego obejmująca informację o hotelu i okolicy, polu golfowym, 
cenach w załączeniu. Przesłanie do Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie do dnia 
22.02.2013 r. załączonego formularza zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty tytułem zaliczki 
kwoty 1000 zł. od osoby stanowi akceptację tej oferty w określonym w formularzu zakresie. 
Zapis w formularzu o zainteresowaniu uczestnika wycieczką, golfem, tenisem, pokojem itd 
nie jest wiążący na tym etapie. Do dnia 8.03.2013 r. uczestnicy, którzy przesłali prawidłowo 
wypełniony formularz i dokonali wpłaty zaliczki otrzymają potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. 
Cała cena szkolenia, z uwzględnieniem dodatkowych opcji i wpłaconej wcześniej zaliczki, 
powinna zostać zapłacona do dnia 25 marca 2013 r. na konto biura turystycznego, chyba że 
uczestnik uzgodni z tym biurem inny termin.  

W sprawie szczegółowych uzgodnień oraz uzyskania informacji dotyczących załączonej 
oferty należy kontaktować się z Panią Beatą Akrout, tel: 603 70 33 22 lub 22 201 90 66; mail: 
b.akrout@easytimes.pl  

ORA Olsztyn zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małego 
zainteresowania środowiska adwokackiego. W takim przypadku do dnia 8.03.2013 r. nastąpi 
zwrot wpłaconej zaliczki na podane konto wpłacającego. Program szkolenia będzie dotyczył 
aktualnej problematyki i w miarę możliwości uwzględniał zainteresowania uczestników, 
którzy zgłosili udział w szkoleniu. ORA Olsztyn zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w 
ogłoszonym programie szkolenia. 

Wpłat zaliczek należy dokonywać na konto Izby Adwokackiej w Olsztynie nr:  
47 1240 5598 1111 0000 5027 1030 

z dopiskiem „SZKOLENIE – PORTUGALIA” 
Formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki proszę przesłać pocztą (oryginał) na 

adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn albo faxem 
(fax: 895273445) lub mailem: ora.olsztyn@adwokatura.pl   

 
Liczba miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

    z up. Dziekana Okręgowej  
Rady Adwokackiej w Olsztynie 
        adw. Jerzy Dobrzański 
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