Adns konEondenEirj:
Okręgowa Iąba $nĄków w lYarsąańe
u|.IVitkieńąa l4
03-305 Vmsąawa

IYarsąawa, dnia 9 naj 2016 r.

ZAPROSZENIE

Okręgowa Izba Doradów Restruktrrryzacyjnych w Warszawie serdecanie r;apftrs"a do udziału w szkoleniu, które
odbędzie się
dniu 10 czerwca 2016 r. w Centrum Konfenencyjnym w Ńarszawie przy ul. Bobrowicńej 9 (
BudYnek A IV Piętro sala A-403). Szkolenie adresowane jest do wszlstkich praktyków prawa."rt ułturyracgnigo
w szczególności cżonków okręgowej IzĘ Doradców Restrukturyzacyjnycń* warszawie.
"

w

PROGRAM §ZKOLENIA:
10:00

- l0:l0

Otwarcie szkolerria

l0:l0 - 1l:30 SSR Cezarl Zalewski - Sąd Rejonowy dla m.

st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy,
Wydziafu Gospodarczego dla spraw upadłościowychi restruktrrryzacyjnych, ,, pozfcja Rajf
wierzycieli i jej kompetencje w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowyn''

P_rzrewodnicącY

l l:30

X

- l2:l5Prznrwakawowa

12:15 , 14;00 Omawianie kazusów ąłaszarlycb przsz uczsltlików szkoleni
SSR Cezary Zalewski (cz. l)

a

orul dyskusja : moderator dyskusji

:

14.00 - 14.30 Frzerwa kawową

14.30 - 15,00 Omawianie kazusów zgłaszanych przez uczestników dyskusji : moderator
Zalewski (cz.2)

dyskusji:

Cezary

koszt szkolenia:
- Członkowie Okręgowej Izby §yndyków w

Warszawie - l70,a0 ń*
Pozostali członkowie Krajowej lzby Syndyków - 200,00 ń*
- Pozostali uczestnicy szkolenia - 250,00 ń
W PrzYPadku zainteresorv,ania sekoleniem, uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 31 maja 2o16 r.
Pod adresem kancelaria@lechmanska.pl. przeslając dane uczestniń szkolenią dane do faktury oraz potwierdzerrie
Przelewu. oPłaty można wnosiĆ na rachunek bankowy: Krajowa tzba Syndyków, ul. Elęktoralna 1Ża/g4,00_139
Warszawa, nr rachunku bankowego: 95 l 160 2202 0a0O 0001 5748 ,1414. W tytule przelewu prosimy wskazać imię
i nazwisko ucze§t ika. §zczegółowe informacje dostępne są pod numerem teleionu źzlszs os io lul 22/676 t l 99
-

serdecanie zapras?amy

Halina Lechmńska
Prezes KISR w Warszawie

ul. Witkiewicza 74, a33O5 §7arszawa

teL/fax22 675 09 10, 22 676't199, email: watszawa@kidr.p! www.Łbasyndykow.pl KRS 0000348299
Millennium Bank S,A. : 95 1160 22020000 0001 5748 4/14
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