Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze
_________________________________________________________________________
Zielona Góra, dnia 20 grudnia 2018 r.

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze
serdecznie zaprasza na szkolenie wyjazdowe
do PARYŻA nt
"Poszukiwanie klientów w aspekcie uregulowań Kodeksu Etyki Radcy Prawnego."
Wykładowca: r. pr. Leszek Korczak
Termin szkolenia: 24 - 28 maja 2019 r. (piątek – wtorek)
Koszt uczestnictwa:

1.355,00 zł - dla członków OIRP w Zielonej Górze;
1.655,00 zł - dla pozostałych osób.

Oferta przeznaczona jest również dla aplikantów.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o pisemne zgłoszenie (na załączonym druku)
w biurze Izby oraz wniesienie pierwszej raty opłaty, w terminie do dnia 20.01.2019 r., w kwocie
1.000,00 zł oraz drugiej raty, w kwocie 355,00 zł (dla członków OIRP w Zielonej Górze)
lub 655,00 zł (dla pozostałych osób) w terminie do 20.03.2019 r. Członkowie OIRP w Zielonej
Górze mają pierwszeństwo udziału w szkoleniu.
Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy ING Bank Śląski 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029
lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802.
Serdecznie zapraszamy!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ DOKONANYCH WYŁĄCZNIE NA PONIŻSZYM
DRUKU WRAZ Z OPŁATĄ PIERWSZEJ RATY
Wicedziekan Rady
Grażyna Kamerduła
________________________________________________________________________________
KAR TA ZGŁ OSZ E NIOWA
Na szkolenie wyjazdowe do PARYŻA, nt.: „Pozyskiwanie klientów w aspekcie uregulowań Kodeksu
Etyki Radcy Prawnego.”
Termin: 24 - 28 maja 2019 r. (piątek - wtorek)
Imię i nazwisko i nr wpisu na listę radców prawnych/ aplikantów radcowskich:
...................................................................................................................................................................
Kontakt w w/w sprawie, tel., e- mail…….................................................................................................
Zał. kopia przelewu / potwierdzenia wpłaty w/w kwoty.
UWAGA:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania
pokrycia pełnych kosztów udziału.
OIRP w Zielonej Górze wystawia rachunki TYLKO na pisemne żądanie złożone na niniejszej karcie
zgłoszeniowej.
DANE DO WYSTAWIENIA RACHUNKU: …………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
podpis …………………………………….
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze
HARMONOGRAM SZKOLENIA WYJAZDOWEGO

1 dzień (piątek 24 maja 2019 r.)
o. godz. 4.30 – Wyjazd z Gorzowa Wlkp. (parking k. Hotelu Qubus), o godz. 6.15 wyjazd
z Zielonej Góry (parking k. Palmiarni) o godz. 06:15; przejazd przez terytorium Niemiec
i Królestwa Belgii; przyjazd do Paryża w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu.
Uwaga! W tym dniu nie ma posiłków (tylko własny prowiant). Istnieje możliwość zakupu
napojów zimnych i gorących w autokarze.
2 dzień (sobota, 25 maja 2019 r.)
po śniadaniu szkolenie nt; Pozyskiwanie klientów w aspekcie uregulowań Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego. (2 godziny szkoleniowe);
Po szkoleniu zwiedzanie: wyspa Cité z Katedrą Notre Dame (wzniesiona na wyspie Cite,
najwspanialszy zabytek sztuki sakralnej z XII w. zachwycający lekkością architektury oraz
wspaniałymi witrażami), Dzielnica Łacińska z Sorboną, Panteon, Kościół Saint Germaine,
Ogrody i Pałac Luksemburski, Pałac Kardynalski, dzielnica Hal i Centrum Georgesa
Pompidou, wizyta w największym muzeum świata – Luwr,; kolacja; powrót do hotelu.
3 dzień (niedziela, 26 maja 2019 r.)
po śniadaniu szkolenie nt; Pozyskiwanie klientów w aspekcie uregulowań Kodeksu Etyki Radcy
Prawnego. (2 godziny szkoleniowe);
Po szkoleniu przejazd do Wersalu – zwiedzanie pałacu króla Francji i ogrodów; powrót do
Paryża; zwiedzanie: Opera Garnier, Muzeum Impresjonistów, Pałac Inwalidów z grobem
Napoleona, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Wielkie Bulwary, Plac Vendome,
Plac Concorde, Plac Trocadero, w miarę możliwości i wolnego czasu Muzeum Perfum
Fragonard z możliwością poznania procesu produkcji i historii „kwiatowego przemysłu”
i ”degustacją” zapachów oraz możliwość zakupienia perfum; dzielnica czerwonych świateł,
czyli okolice Placu Pigalle, słynne kabarety oraz Bazylika Sacré Coeur z placem malarzy na
najwyższym wzniesieniu stolicy Francji – Montmartre; kolacja na Montmartrze, rejs
statkiem po Sekwanie, nocleg.
4 dzień (poniedziałek, 27 maja 2019 r.)
po śniadaniu opuszczamy hotel; od rana zdobywamy najczęściej odwiedzany zabytek na
naszym globie – wieżę Gustawa Eiffela, następnie odbywamy spacer od Łuku
Triumfalnego do Placu Zgody z ewentualnością zakupów na arterii Pól Elizejskich
(światowej sławy perfumerie, butiki wielkich kreatorów mody, salony samochodowe, galerie
artystyczne), Père Lachaise (najsłynniejsza nekropolia Paryża z grobami znanych Polaków,
a także Chopina, Piaf, Jima Morrisona) przejazd przez Plac Republiki i Bastylii; kolacja w
Garonor w północnej części metropolii; czasie podróży do granicy północnej Francji
możliwość zakupów w supermarkeci; nocleg w hotelu na trasie do Kolonii.
5 dzień (wtorek, 28 maja 2019 r.)
Po śniadaniu wizyta w Kolonii; najważniejszą atrakcją w mieście jest gotycka Katedra, która
oprócz zwiedzania samej świątyni pozwala również na obejrzenie miasta w góry, dzięki
możliwości wstępu na więżę tego kościoła; Stare Miasto - Altstadt jest miejscem,
po którym trzeba obowiązkowo się przespacerować, znajdziemy tam liczne knajpki i
restauracje; reńska promenada również powinna być obowiązkowym celem podczas pobytu
w Kolonii, po południu wyjazd do kraju.
Powrót z do Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego po północy 28/29.05.2019
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze
W cenie:
• transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek i WC);
• 4 noclegi: 3 noclegi w hotelu**/*** – pokoje 2/3 os. z łazienkami, 1 nocleg w hotelu
na trasie do Kolonii;
• 4 x śniadania, 3 x obiadokolacje (2 x w formie bufetu, 1 x serwowana w restauracji,
połączona ze spotkaniem integracyjnym z możliwością degustacji ślimaków, wino do
obiadokolacji we Francji w cenie);
• realizacja programu turystycznego;
• opieka pilota – przewodnika (pilot-przewodnik nie oprowadza po muzeach);
• ubezpieczenie KL i NNW;
Płatne wstępy (fakultatywnie):
dwudniowa karta muzealna – 57 Euro (Karta Muzealna daje możliwość wstępu bez kolejki do
wszystkich muzeów państwowych.
rejs po Sekwanie - 12 Euro,
bilet na Wieżę Eiffla: w zależności od sposobu wejścia może kosztować:
do II poziomu windą w obie strony: 16 Euro - dorośli, 8 Euro (12-24 lata)
do III poziomu 2 windami: 25 Euro – dorośli, 12,50 Euro (12-24 lata)
schody do II poziomu : 10 Euro – dorośli, 5 Euro (12-24 lata)
schody do II poziomu + wina na III poziom: 19 Euro - dorośli, 9,5 Euro (12-24 lata )
Moulin Rouge, jeden z symboli Paryża, to najsłynniejszy francuski kabaret, chlubiący się
ponad stuletnią historią. Tłumy szturmujące przez lata sale kabaretu oraz największe gwiazdy
występujące na tamtejszych scenach (m. in. Toulouse Lautrec, Edith Piaf, Yves Montand, Jean
Gabin) złożyły się na wielką renomę, którą Moulin Rouge cieszy się do dziś. Obecnie kabaret
nie zwalnia tempa, proponując widzom różnorodne pokazy. Barwne widowiska zachwycające
oszałamiającymi strojami, żywiołową muzyką i nietuzinkowymi umiejętnościami tancerzy
doskonale oddają unikalną atmosferę miejsca.
Cena Rewii w Moulin Rouge (rewia + ½ butelki szampana) w dniu 25 lub 26 maja (weekend)
o godzinie 21.00 – 127 Euro na osobę).
Uwaga! podczas spektaklu zabronione jest robienie zdjęć i filmowanie. Obowiązuje należyty
strój, u pań mile widziana sukienka, u panów mile widziana marynarka i krawat. Szorty,
bermudy czy też obuwie sportowe są niedozwolone. Niestosowny ubiór może być powodem
odmowy wejścia do kabaretu.
Przejazdy odbywają się autokarem. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
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