
EUROPEJSKA AKADEMIA ADWOKATURY 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

(proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: fap@businessoption.pl) 

 

   Separacja, rozwód i roszczenia alimentacyjne - wybrane problemy 
praktyczne, aktualne orzecznictwo ( 5-6.04.2014 r.) 

        Pokój:        jednoosobowy □      dwuosobowy* □    bez noclegu □                                                                                      

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA: 

Imię i nazwisko Telefon komórkowy Adres e-mail 

   

DANE DO RACHUNKU: 

Adwokat/Kancelaria 

(pełna nazwa) 

 

Adres 
 

 

NIP  

  Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 

  □ 550zł brutto - udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia bez noclegu, 
□ 750 zł brutto - udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju 
dwuosobowym (550 zł** dla Adwokatów warszawskich) 

□ 950 zł brutto - udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju 
jednoosobowym (750 zł** dla Adwokatów warszawskich) 
* Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym jest możliwe w przypadku zgłoszenia od razu dwóch osób do jednego pokoju 

lub jeśli organizator będzie miał możliwość dokwaterowanie drugiej osoby. Jeśli nie będzie takiej możliwości Uczestnik 

musi wykupić opcję szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym. 

** Członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie dzięki dofinansowaniu ze strony Komisji Doskonalenia Zawodowego 

otrzymują – w przypadku korzystania  z noclegu - zniżkę w wysokości 200 zł. 

*** Zwrot wpłaty jest możliwy w przypadku zgłoszenia rezygnacji 10 dni przed terminem szkolenia.  

****Ceny dla osób towarzyszących, nie biorących udziału w szkoleniu, korzystających z pozostałych świadczeń w    

pakiecie (nocleg, śniadanie, obiad, kolacja, impreza wieczorna): 550 zł brutto - z zakwaterowaniem w pokoju 

dwuosobowym i 750 zł brutto z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym 

 

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, limit miejsc - ok. 50 uczestników. 
Organizator nie dokona rezerwacji noclegu w przypadku nieuregulowania płatności przed 
szkoleniem w terminie zgodnym z regulaminem.  
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 10 z  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 5-6.04.2014” 

 
 

…………………………………. 
Podpis Uczestnika 

mailto:fap@businessoption.pl
http://www.fap.org.pl/

