Česká advokátní komora pobočka Brno pořádá
pro advokáty a advokátní koncipienty

intenzivní kurz právnické angličtiny /
LEGAL ENGLISH COMMUNICATION IN AUTHENTIC CONTEXT
na téma:

PŘÍPAD THAJSKÉ SMLOUVY V ANGLIČTINĚ A INSTITUT
LEASHOLDU NA POZADÍ THAJSKÉHO PODVODU /
FRACTIONAL OWNERSHIP, LEASEHOLD, TIMESHARE AND
FREEHOLD EXPLAINED FROM LANGUAGE POINT OF VIEW
WITH A CASE STUDY OF A HYPOTHETICAL CZECH BUYER
AND A THAILAND SCAM
Termín konání:

středa 17. srpna 2022 od 16:00 do 18:30 hodin

Forma kurzu:

distanční forma on-line coachingu

Lektor:

Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA,
akreditovaná členka Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES

Obsah kurzu:
Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty, kteří si chtějí osvojit jazykové a
komunikační dovednosti v angličtině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu z oblasti právnické
terminologie. Bude zaměřen na pojmosloví a komunikaci na autentické téma a doplněn
zajímavými videi z právnického prostředí.
Kurz bude využívat především interaktivní a deduktivní metody výuky; metodické postupy
recyklace. Kromě toho nabídne autentické relevantní materiály ke samostudiu. Obsah hodin
(včetně audionahrávek a odkazů na video záznamy) bude k dispozici po skončení kurzu.
Kurzy budou vedeny v souladu s obecně platnými požadavky interaktivní metodologie.
Frekventanti kurzu by měli mít alespoň středně pokročilou konverzační znalost běžné
angličtiny.
Anotace kurzu:
10 dní před termínem kurzem obdrží účastníci klíčovou slovní zásobu, popis případu
v anglickém jazyce a otázky k diskusi.
Kurz se pak bude věnovat:
1) recyklaci slovní zásoby
2) moderované diskusi případu
3) analýze základních gramatických jevů
4) porozumění mluvenému slovu v návaznosti na daný případ
5) skupinové diskusi právních aspektů případu v anglickém jazyce.
Požadavky na technické vybavení:
- Wi-Fi anebo LTE, doporučená rychlost 1,5 Mbps, nejnižší provozní 600 kbps: V lidské řeči,
stačí běžné připojení na wifi. Pokud nemá účastník wifi a má například nelimitovaná data
síti LTE. Pro menší spotřebu se dá připojovat bez videa – účastník uvidí vše, ostatní
účastníci jej pouze uslyší;
- laptop, PC nebo tablet či smartphone, aplikace funguje na všechny typy smartphonů,
včetně iPhonu a Androidu)

-

mikrofon, stačí vestavěný mikrofon na používaném zařízení
vestavěná kamera, stačí běžná kamera na používaném zařízení.

Časový rozsah:

od 16:00 do 18:30 hodin
(3 x 45 minut, tj. 3 vyučovací hodiny + 15 minut přestávka)

Počet účastníků:

maximálně 14

Číslo kurzu:

68226

Cena semináře (vložné):

600,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek:

15. srpna 2022, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás
kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Zájemci o zařazení do kurzu 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. Přihlášku zasílejte nejlépe emailem na adresu seminare.brno@cak.cz
nebo poštou na adresu Česká advokátní komora pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, Brno 602
00.
2. Po potvrzení příjmu přihlášky a zařazení do kurzu zájemci uhradí účastnický příspěvek
(vložné) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo
semináře společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez uvedení
pomlčky či lomítka (např. 6822600333).
3. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty. V případě volné kapacity je možná účast
advokátních koncipientů. Účast jiných osob není možná.
4. Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na kurz a na základě
této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním kurzu vystaven
daňový doklad, který je cca do 10-ti dnů po zahájení konání kurzu zaslán do datové
schránky objednatele.
5. Účastnické poplatky (vložné) se bez předchozí vážně odůvodněné omluvy (viz bod 4.)
nebo při nepřítomnosti přihlášeného účastníka nevracejí.
6. 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.
7. Elektronická adresa účastníka může být poskytnuta lektorovi semináře za účelem rozeslání
studijních materiálů.
8. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.
9. Telefonické informace na č. 513 030 115 – Mgr. Lenka Danilišin.
Těšíme se na setkání s Vámi.

JUDr. Irena Schejbalová
ředitelka pobočky ČAK v Brně
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