
 

W Imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu mam zaszczyt zaprosić szanowne Koleżanki i Kolegów 

Adwokatów i Aplikantów Adwokackich na kolejne Spotkanie Integracyjno-Szkoleniowe Adwokatury, które 

odbędzie się w dniach 9-10.04.2016 r. w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej w Długopolu-Zdrój 

Tym razem zapraszamy do SPA Medical Dwór Elizy. 

9 kwietnia 2016 r. – sobota: 

7:45 – zbiórka przy Areszcie Śledczym we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 1 skąd autokarem udamy się do 

Długopola-Zdrój 

8:00 – wyjazd uczestników 

ok. 10:00 – przyjazd uczestników do Długopola-Zdrój, zakwaterowanie w ośrodku SPA Medical Dwór Elizy 

11:00 – wykład dr hab. Izabelli Gil pt.: „Wrześniowe zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego”, 

14:00 – obiad, czas wolny 

19:00 – uroczysta kolacja z niespodzianką 

10 kwietnia 2016 r. – niedziela: 

8:00-10:30 – śniadanie 

11:00 – pożegnanie uczestników 

11:00-12:00 – wymeldowanie 

12:15 – zbiórka przed ośrodkiem 

12:30 – powrót autokarem do Wrocławia 

Koszt uczestnictwa: 

290 zł za osobę w pokoju dwu- i trzyosobowym 

350 zł za osobę w pokoju jednoosobowym (limit miejsc: 10, obowiązuje kolejność zgłoszeń) 

W cenie korzystanie z 2 saun (sucha i parowa), basenu, sali fitness; pozostałe zabiegi po wcześniejszej 

rezerwacji w promocyjnej cenie pakietów: 55 zł, 120 zł i 150 zł. 

Termin zgłoszenia chęci udziału w Szkoleniu i dokonywania wpłat upływa w dniu 15 marca 2016 r. 

Dlatego też, z uwagi na nieodległy termin Spotkania, zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą 

bezpośrednio u Przewodniczącej Komisji Doskonalenia Zawodowego adw. Jadwigi Banaszewskiej – Biuro 

Prawne s.c., ul. Piłsudskiego 3/3 Wrocław. Jest również możliwość dokonywania wpłat na konto bankowe 

Jadwigi Banaszewskiej o nr 27 1050 1575 1000 0023 0749 9570 z dopiskiem: Szkolenie Adwokatury 2016 

Długopole-Zdrój. 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz podanie danych umożliwiających wystawienie faktury VAT drogą 

mailową na adres poczty: j.banaszewska@interia.eu. Faktury VAT za udział w Spotkaniu, otrzymają Państwo 

bezpośrednio w hotelu w Długopolu-Zdrój w trakcie trwania konferencji. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela adw. Jadwiga Banaszewska (tel. 508 24 13 74, e-mail: 

j.banaszewska@interia.eu) 


