ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
pořádá pro advokáty, advokátní koncipienty a zaměstnance advokátů

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé
únor 2022 – červen 2022
Lektorka:

Mgr. et Mgr. Vladimíra KVASNIČKOVÁ
právnička a učitelka, odborná asistentka na katedře jazyků PF UK

Místo konání:

Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí

Rozsah výuky:

13 lekcí, 1x 90 minut týdne
V případě, že nebude možné kvůli epidemiologické situaci v ČR
pořádat lekce prezenčně, bude kurz probíhat online na platformě
ZOOM.

Zaměření kurzu:

Kurz je zaměřen na akvizici základní terminologie v oblasti práva
obchodních společností a souvisejících témat. Náplň kurzu může být
změněna, aby reflektovala potřeby účastníků. Předpokladem účasti
v kurzu je minimální jazyková úroveň B1 (intermediate/středně
pokročilá), ideálně však B2 (upper-intermediate/pokročilá).
Kurz je veden převážně v angličtině a předpokládá se aktivní zapojení
frekventantů.

Termíny lekcí:

vždy v pondělí od 14:00 do 15:30 hodin

r. 2022:

7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 14.3.,
16.5., 30.5., 13.6., 20.6., 27.6.

Číslo kurzu:

41206

Cena kurzu (vložné):

3.450,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek:

3. února 2022 (po tomto datu nás kontaktujte telefonicky)

Max. počet účastníků:

20

28.3.,

11.4.,

25.4.,

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Zájemci o účast na této akci, nechť vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na
www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce
ČAK, u každého semináře/kurzu. Přihlášku zasílejte výhradně emailem na adresu
seminare@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1,
110 00.
2. Po potvrzení příjmu přihlášky odborem výchovy a vzdělávání ČAK (a tím zařazení
na kurz) zájemci uhradí nejpozději do deseti dnů před konáním kurzu účastnický
příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol: 0308, variabilní
symbol: číslo kurzu společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK
(objednatele) bez uvedení pomlčky či lomítka (např. 4120600333). Platba v hotovosti na
místě u prezence kurzu není možná – pouze v pokladně ČAK, Kaňkův palác, Národní
16, Praha 1, kde dostanete stvrzenku, se kterou se prokážete u prezence kurzu.
3. Kurz je určen pro advokáty, zaměstnance advokátů a advokátních kanceláří. Účast
jiných osob není možná.
4. Přihláška je závazná a bez písemné omluvy (pouze ze závažných důvodů) doručené
odboru výchovy a vzdělávání ČAK jsou takto přihlášení účastníci registrováni jako řádně
přihlášení na kurz s návazností na fakturaci vložného.
5. Doklad o úhradě vložného vezměte s sebou. Faktura (daňový doklad) bude zaslána
do cca 10 dnů po konání 1. lekce kurzu do datové schránky objednatele, popř. poštou.
Zálohové faktury nevystavujeme. Osvědčení o účasti na kurzu ČAK účastníkům
nevydává.
6. Účastnické příspěvky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy nebo při
nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.
7. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům
přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních
důvodů nebudou zařazeni na kurz, e-mailem informujeme a nabídneme jim náhradní
termín, popř. zrušení přihlášky.
8. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.
9. Sál je klimatizován. Prosíme všechny o včasný příchod, pozdním příchodem rušíte lektora
a ostatní přítomné. K dispozici je automat na kávu.
10. Telefonické informace na č.: 273 193 251 – p. Marie Knížová.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ing. Lenka Matoušková
vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK

