Z okazji jubileuszu 20-lecia MAŁOPOLSKIEGO KOŁA PT TEPIS
MAŁOPOLSKIE KOŁO PT TEPIS i Rada Naczelna PT TEPIS
zapraszają
na
XXIV KRAKOWSKIE REPETYTORIUM
DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH,
które odbędzie się w Bachledówce k. Zakopanego
w dniach od 5-7.04.2019 r.

Temat: Prawo spadkowe
W programie:
Piątek 5.04.2019 r.
Przyjazd uczestników.
19:30
Uroczyste przywitanie przybyłych uczestników i kolacja powitalna
Sobota 6.04.2019 r.
Śniadanie w formie bufetu od 7.30-9.30
9.30 -10.00
10.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30

13.30-15:00
ok. 15.00

Uroczyste otwarcie, powitanie gości. Jubileusz 20 lat MKT.
Współpraca tłumaczy z kancelariami notarialnymi – Wiceprezes
Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Kot
Wykład: Umowy spadkowe z udziałem tłumacza – Notariusz Roman Ozga
Wykład: Postępowanie spadkowe z udziałem tłumacza – Sędzia Sądu Rejonowego
w Zakopanem Teresa Adamczewska
Zajęcia w sekcjach językowych – terminologia związana z prawem spadkowym
Obiad w formie bufetu

Integracja i wymiana doświadczeń.
15.00-19.00
Relaks: SPA, basen (w cenie) , sauna (w cenie)
20.00
Uroczysta kolacja regionalna i zabawa przy akompaniamencie kapeli góralskiej
Niedziela 7.04.2019 r.
Śniadanie w formie bufetu od 7.30-10.30

SEKCJE:
- angielska – prowadząca: Maria Zeman
- niemiecka – prowadząca: Krystyna Kołodziej z udziałem Mec. S. Kaiser
- francuska – prowadząca: Zofia Wisłocka
- rosyjska – prowadząca: Urszula Deja
- inne *
* w zależności od liczby zgłoszeń

Wpisowe:

400 zł dla członków PT TEPiS, dla niezrzeszonych 470 zł wpłaty do 22 marca 2019 r.
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ WRAZ Z REZERWACJĄ

Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPiS:
43 1020 1026 0000 1802 0214 2495, PKO BP II O/Warszawa
W razie niemożności wzięcia udziału w Repetytorium wpisowe nie podlega zwrotowi.
Z uwagi na charakter Repetytorium brak możliwości wpłaty na miejscu.

Powyższa opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej i w zajęciach sekcji językowych, 2 noclegi
w pokojach 2-osobowych, 2 śniadania, obiad powitalny 5.04.19 r., obiad oraz uroczystą kolację
6.04.19 r.
Do dyspozycji uczestników bezpłatny basen oraz sauna.
Istnieje możliwość wzięcia udziału wyłącznie w zajęciach sobotnich, bez noclegów. W takim
przypadku cena będzie o 200,- zł niższa.

Zgłoszenia należy nadsyłać do PT TEPiS najpóźniej do dnia 22 marca 2019 r. Liczba miejsc
ograniczona. Gwarancja rezerwacji miejsca dopiero po dokonaniu wpłaty na wskazane powyżej
konto.

Bachledówka mapa i dojazd:
Dojazd do Bachledówki na mapce na stronie Bachledówki:
http://bachledowka.pl/kontakt/dojazd.html

Rozkład jazdy:
Z Zakopanego do Czerwiennego kursują busiki. Stanowisko 4 z Dworca PKS/PKP Zakopane.
Poniżej rozkład jazdy Zakopane – Czerwienne
https://tatrybus.pl/rozklad-jazdy/zakopane-zab-czerwienne-ciche
Wsiadając w Zakopanem na stacji PKS/PKP do Busa według rozkładu jazdy należy wysiąść na
przystanku „Czerwienne OSP”. Cena biletu wynosi 4,50-5 zł.
Zakopane – Czerwienne cennik:
https://tatrybus.pl/files/files/strony/150-bilety-jednorazowe-zakopane-ciche-zakopane.pdf
Jeśli zbierze się kilka osób, to możemy wynająć busa, który zawiezie uczestników do samej
Bachledówki z Zakopanego. Zgłoszenia należy dokonać przy wpisie.
Bus do 8 osób – 100 zł/kurs, tj. ok. 12,50 zł/osobę.

Bus do 20 osób –250 zł/kurs, tj. ok. 12,50 zł/osobę.

