
Pieczęć instytucji                              Termin zgłoszenia do dnia 10.04.2017r. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

DLA RADCÓW PRAWNYCH OIRP OLSZTYN  NA SZKOLENIE 

W JASTRZEBIEJ GÓRZE 

przygotowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie 

ul. Kopernika 10; 10-511 Olsztyn 

e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl 

 

Zgłaszamy uczestnictwo w szkoleniu poniżej wymienionych osób: 

1. ………………………………tel. kontaktowy ………………..; e-mail…………………….. 

2. ………………………………tel. kontaktowy ………………..; e-mail……………………. 

w szkoleniu n.t.: 

 

Zaplanowane tematy szkolenia: 

 
1. Ustawa o radcach prawnych i zasady etyki radcy prawnego 
2. Ochrona dóbr osobistych-zagadnienia praktyczne i orzecznictwo 
3.  Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej 
4.  Umowa o roboty budowlane 
5.  Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego 
 
Uczestnik zgłasza zakwaterowanie (znak „x” we właściwej kratce):  
 

w pokoju 2-osobowym z Panem/Panią (opłata: 450,00 zł za osobę)  
 
…………………………………………………………………….. 
rezerwuję pokój 1-osobowy (opłata: 570 zł za osobę) 
 
 

i informuje, iż chce/nie chce* skorzystać z przewozu autokarem z miejscowości : 

 Ciechanów, Mława, Nidzica, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda  */ niepotrzebne skreślić/. 
 

    Akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o szkoleniu. 
 
Prosimy o wystawienie faktury VAT dla ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP …………………………………. 
 
 
 

mailto:biuro@oirp.olsztyn.pl


Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i upoważniamy Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Olsztynie do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
 
Opłatę za udział zgłaszanej/zgłaszanych osoby/osób w szkoleniu w wysokości 
……………………………………. zł uiszczono na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie w PKO BPS.A.        04 1440 1228 0000 0000 0480 3574 

w dniu ……………2017r. z dopiskiem „szkolenie 25-28 maja 2017 r. OIRP Olsztyn” wraz ze  
wskazaniem imienia i nazwiska radcy prawnego. 
 
 
 

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu 
wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie   
tel. 89-527-98-63, e-mail: ag@oirp.olsztyn.pl  Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne 
życzenie wpłacających 
 

 
*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie szkolenia z przyczyn od niego 
niezależnych. 
 
 
Przyjmujemy do wiadomości, iż rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest 
możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja po tym terminie, bez względu 
na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów szkolenia. 
 

 

 

....................................................                 ……………………………………………………………….. 

miejscowość, data                               podpis osoby zgłaszającej uczestnika 
 
 
 
 

Po dokonaniu przelewu kartę zgłoszeniową wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do : 

 
Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Olsztynie 

ul. Kopernika 10; 10-511 Olsztyn 

       e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl 
 

 lub dostarczyć ją pocztą/osobiście do siedziby Izby. 
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