
 

EUROPEJSKA AKADEMIA ADWOKATURY  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
(proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: fap@businessoption.pl , tel. kontaktowy:  

22 621 44 12, 698 953 293) 

SEMINARIUM ( 29.11. – 1.12.2013 r.) 

Opcja:        dwa noclegi □      jeden nocleg / data noclegu  ………..……… □   bez noclegu □ 
Pokój:        jednoosobowy □      dwuosobowy □                                                                                    

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA:  
Imi ę i nazwisko Telefon komórkowy Adres e-mail 

   

DANE DO RACHUNKU:  
Adwokat/       
Kancelaria 

 

adres  

NIP  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 
a/ udział jednej osoby w trzech dniach szkolenia bez noclegu: 850 zł (za dni 30.11-02.12.2013) 
b/ udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym: 750 zł (dla 

adwokatów warszawskich 550 zł – dofinansowanie ORA w Warszawie),  
c/ - udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym: 950 zł (dla 

adwokatów warszawskich 750 zł – dofinansowanie ORA w Warszawie). 
d/ udział jednej osoby w trzech dniach szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym: 1000 zł (dla 

adwokatów warszawskich 800 zł – dofinansowanie ORA w Warszawie),  
e/ udział jednej osoby w trzech dniach szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym: 1200 zł (dla 

adwokatów warszawskich 1000 zł – dofinansowanie ORA w Warszawie). 

* osoby towarzyszące mogą uczestniczyć w szkoleniu (dostępny pełen pakiet noclegowo- wyżywieniowy) w tej 
samej cenie co adwokaci  

Uwaga! Członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie dzięki dofinansowaniu ze strony Komisji Doskonalenia 
Zawodowego otrzymują – w przypadku korzystania z noclegu - zniżkę w wysokości 200 zł. Ostateczna cena brutto 
do zapłaty została podana w nawiasie. 
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, limit miejsc - ok. 50 uczestników. Regulamin  uczestnictwa  w  
szkoleniu  dostępny  jest  na stronie  www.fap.org.pl  oraz  w siedzibie Fundacji Adwokatury Polskiej, ul. 
Świętojerska 16 w Warszawie. 
Uczestnictwo  w  szkoleniu stanowi  formę  doskonalenia  zawodowego  w  rozumieniu  §4 pkt. b) 

Uchwały  nr  57/2011  z  dnia  19  listopada 2011 r.  dotyczącej  doskonalenia  zawodowego  i  

zapewnia  uzyskanie 12  punktów szkoleniowych. 

Zobowiązuję się do uiszczenia należności za udział w szkoleniu w kwocie  ……………….. zł 
(słownie: ………………………………………) w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez FAP zgłoszenia, przelewem na 
konto ING Bank Śląski nr  22 1050 1038 1000 0022 1655 5975,  tytułem: „szkolenie 29.11.-1.12”. 
Informujemy, że zwrot wpłaty w wysokości 50 % możliwy jest w wypadku zgłoszenia rezygnacji na 10 dni przed  
terminem szkolenia. 


