
Komisja Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
we współpracy z

Komisją Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki
Naczelnej Rady Adwokackiej

mają zaszczyt zaprosić

Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów,

na

OGÓLNOPOLSKI BAL MISTRZÓW SPORTU
ŚRODOWISK PRAWNICZYCH

o r g a n i z o w a n y p o d p a t r o n a t e m

DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W ŁODZI

 który odbędzie się w dniu 22 października 2016 r. (sobota) w Sali
bankietowej „Casa de fiori” w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Niesięcin 37

(przedłużenie ul. Złotno w Łodzi); www.casadefiori.pl.
Bal rozpocznie się o godz. 19:00. Koszt uczestnictwa wynosi 99,- zł od osoby.

Zgłoszeń i wpłat należy dokonywać do dnia 17 października 2016 r. przesyłając e:mail z imieniem
i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres: j.szczepaniak@dsj-legal.pl i dokonując wpłaty na
rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w PKO BP S.A. o numerze: 86 1020 3352
0000 1102 0191 5693 z dopiskiem „BAL MISTRZÓW SPORTU”.

!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Jednocześnie, uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatur z grona adwokatów, komorników, notariuszy, prokuratorów, radców
prawnych i sędziów, a także aplikantów, asesorów i referendarzy, którzy w roku 2015 wyróżnili się zdobyciem laurów sportowych,

celem dokonania wyboru:

- Najlepszego Prawnika - Sportowca Roku 2015
- Najlepszego Adwokata - Sportowca Roku 2015

Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać w terminie do dnia 20 października 2016 r. na adres e:mail
j.szczepaniak@dsj-legal.pl z podaniem: nazwiska i imienia kandydata, wykonywanego przez kandydata
zawodu, numeru telefonu kandydata lub osoby dokonującej zgłoszenia oraz krótkim opisem osiągnięć
sportowych kandydata w 2015 r.
W programie imprezy m.in.: pokaz slajdów, liczne konkursy z nagrodami, wręczanie pucharów, degustacja „tortu sportowego” i szereg niespodzianek.

 Bliższych informacji udziela oraz służy pomocą osobom chcącym znaleźć miejsca noclegowe
adwokat Jarosław Szczepaniak pod nr tel. 602124337.

!!!ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!!!
W imieniu organizatorów:

Adwokat Jarosław Szczepaniak
Przewodniczący Komisji Sportu
i Rekreacji ORA w Łodzi
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