ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
Vás zve na seminář pro advokáty na téma:

ADVOKÁTI DO ŠKOL
Termín semináře:

čtvrtek 24. listopadu 2022, od 13,00 do 16,00 hodin

Místo konání:

Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula

Lektoři:

JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.
JUDr.

Anotace:

Jste advokáti zapojeni do projektu? Přijďte si vyslechnout
novinky, rady a doporučení. Dosud jste o projektu neslyšeli?
Rádi vysvětlíme, jak funguje. Máte zájem navštěvovat školy, a jen
nevíte, jak začít? Zúčastněte se diskuse, v níž se kolegové podělí
o své zkušenosti. Máme pro vás i další tipy, například soutěž
Advokátní liga.

Číslo akce:

41246

Cena semináře:

vstup zdarma

Uzávěrka přihlášek:

18. listopadu 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se
přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Časový rozvrh:
12,30 – 13,00
13,00 – 14,30
14,30 – 14,45
14,45 – 16,00

Robert Němec, LL.M., předseda ČAK
Petr Toman, LL.M., místopředseda ČAK
Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. a
Michal Žižlavský, členové představenstva ČAK
Daniela Kovářová, advokátka
ICLic. Ronald Němec, Ph.D., advokát

prezence
seminář
přestávka
pokračování semináře a diskuse

Informace pro advokáty:
účastí na tomto semináři získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání
advokátů z oboru advokátního práva

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. Přihlášku zasílejte výhradně emailem na adresu
seminare@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1,
110 00.
2. Tato vzdělávací akce ČAK je určena pro advokáty. Účast jiných osob není možná.
3. Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na
základě této přihlášky. Zrušení účasti lze provést pouze písemně emailem, a to nejméně
3 pracovní dny předem.
4. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům
přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních
důvodů nebudou zařazeni na seminář, e-mailem informujeme a nabídneme jim náhradní
termín, popř. zrušení přihlášky.
5. Elektronická adresa účastníka může být poskytnuta lektorovi semináře za účelem
rozeslání studijních materiálů.
6. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.
7. Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Lenka Matoušková
vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK

