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Szanowni Państwo,

W celu praktycznego przygotowania do egzaminu zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy
Stowarzyszenia Notariuszy RP zaprasza wszystkich zainteresowanych, na kurs
przygotowujący do egzaminu notarialnego.
Kurs odbędzie się w terminie 25.07.-23.08.2020r.
Wykładowcy – notariusze specjalizujący się w zakresie przygotowanych tematów.
Kurs obejmuje łącznie 42 godziny (lekcyjne) zajęć, 7 spotkań w formie wykładów
i omawiania kazusów oraz dyskusji w oparciu o pytania zgłoszone przez uczestników.
Terminy zajęć: 25.07.2020; 1-2.08.; 8-9.08; 22-23.08 2020 (godz. od 9.30 do 14.45)
Cena kursu: 2 520,00 zł brutto (w tym 23%VAT)
Szkolenie obejmuje tematy tj.:
1. Budowa aktu notarialnego - Klaudia Najdowska, notariusz w Warszawie.
2. Kościelne osoby prawne jako strony aktu notarialnego - Małgorzata Mirkowska
– Potocka, notariusz w Warszawie.
3. Zagadnienia prawa upadłościowego w praktyce notarialnej - Bartłomiej
Jabłoński, notariusz w Warszawie.
4. Obrót gruntami rolnymi i leśnymi - Aleksandra Pergoł - Szczech notariusz
w Warszawie.
5. Czynności notarialne z udziałem osób prawnych i fizycznych - Grzegorz Giler,
notariusz w Warszawie.
6. Zagadnienia z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych pod kątem egzaminu
notarialnego - Joanna Ślizak, notariusz w Warszawie.
7. Obrót transgraniczny - Wiktor Karpowicz, notariusz w Warszawie.
Szczegółowy harmonogram w załączeniu.
Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej (online), za pośrednictwem popularnej
aplikacji ZOOM.
Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze
Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu
poprzedzającym szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.
(wymagania techniczne – smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp
do internetu).
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem,
co najmniej na 7 dni przed szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego
(formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.

UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie
wykreślone z listy uczestników szkolenia.
UWAGA: LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym
zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.
Warunki rezygnacji:
1.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez
dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
2.
W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji,
w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie
obciążony 100% opłatą za szkolenie.
Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA!
·
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub
zmiany terminu planowanego szkolenia z przyczyn niezależnych od SNRP lub w
przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
·
Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach
zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 7 dni
przed szkoleniem.
·
W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany
jest do kontaktu z biurem SNRP.
Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności
Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na
stronie www.rejent.com.pl

