
INFORMACJE NA TEMAT
INTENSYWNEGO PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA

DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH
„KREDYTY POWIĄZANE Z WALUTĄ”



DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do praktyków prawa tj. radców prawnych oraz adwokatów, którzy już prowadzą spory są-
dowe dot. tzw. kredytów powiązanych z walutą i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie tematów szkolenia, jak 
też dla tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć praktykę prawną, w ramach której będą reprezentować klientów 
przed sądami powszechnymi. 

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Szkolenie to swoistego rodzaju „kompendium” wiedzy i know – how 
na temat kredytów powiązanych z walutą. Szkolenie będzie prowadzone przez mec. Barbarę Garlacz w oparciu o 
argumenty prawne podnoszone przez mec. Barbarę Garlacz w tego typu sprawach, które mec. Barbara Garlacz pro-
wadzi od 2014 roku w sądach powszechnych.
Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie internetowej Kancelarii pod adresem: 
www.kancelariagarlacz.pl/szkolenia
KIEDY?
KIEDY?

28 maja 2018

GDZIE?

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (SALA 316, III P.)  ul.  DOBRA 56/66,   00-312 WARSZAWA

ILOŚC UCZESTNIKÓW

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

JAK ZGŁOSIC UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu powinny zgłosić swój udział za pośrednictwem wiadomości 
e-mail na adres szkolenie@kancelariagarlacz.pl podając: Imię i Nazwisko, nazwę kancelarii, dane do faktury oraz 
oświadczenie:

„Zgłaszając swój udział w szkoleniu „Kredyty powiązane z walutą” zobowiązuję się do do-
konania opłaty za szkolenie najpóźniej w terminie do 14 maja 2018 roku. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów szkolenia.”

Zgłoszenie powinno być dokonane wraz z dokonaniem opłaty. Dowód opłaty za szkolenie należy przesłać na adres 
szkolenie@kancelariagarlacz.pl. Po dokonaniu wpłaty Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie do 15 dnia mie-
siąca po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata. 

Zgłoszenie dokonane bez opłaty nie upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 14 maja 2018 włącznie. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub 
zmiany terminu szkolenia za pełnym zwrotem dokonanej opłaty, w szczególności w razie nie zgłoszenia się mini-
malnej liczby uczestników, której określenie zależy od decyzji organizatora.

Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji. Dokonane wpłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji lub braku 
uczestnictwa w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania szkolenia przez organizatora.



JAKA OPŁATA ZA SZKOLENIE?

Opłata za szkolenie wynosi 8.900 zł netto plus 23 % VAT.

Wpłaty należy dokonać na konto: 

 Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz
 ul. Wierzbowa 9/11, III p.
 00-094 Warszawa
 Nr rachunku bankowego: 76 1050 1025 1000 0092 5245 2652

CO OBEJMUJE OPŁATA?

Opłata za szkolenie obejmuje:
• Udział w szkoleniu;
• Materiały szkoleniowe;
• Poczęstunek w formie przerw kawowych;
• Lunch 

ORGANIZATOR

Organizatorem szkolenia jest Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz. 

PYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres szkolenie@kancelariagarlacz.pl


