Turniej Wiedzy Aplikanta – zgłoszenia do eliminacji
Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Komitet
Organizacyjny Balu zapraszają do udziału w Turnieju Wiedzy Aplikanta, którego finał
zostanie rozstrzygnięty podczas X Karnawałowego Balu Aplikantów Adwokackich 8 lutego
2020 r.
Partnerem merytorycznym oraz fundatorem cennych nagród dla zwycięzców w postaci zestawów
komentarzy jest Wydawnictwo C.H. BECK.
Zachęcamy do udziału aplikantów, którzy nie mogli już kupić biletu na Bal z dofinasowaniem. Dla
wszystkich sześciu finalistów zostały zarezerwowane bilety w cenie 170 zł.
Eliminacje odbędą się w dn. 20 stycznia br. (poniedziałek), o godz. 18:00 w Sali Klubowej w siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej, przy al. Ujazdowskich 49 w Warszawie. Udział w Eliminacjach jest
podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
Udział w Turnieju mogą brać aplikanci (wpisani w dniu Eliminacji i Turnieju na listę aplikantów) ze
wszystkich Izb adwokackich w Polsce, występując w DRUŻYNACH DWUOSOBOWYCH.
Zgłoszenia należy dokonać do piątku, dn. 17 stycznia br. poprzez formularz zgłoszeniowy:
(pobierz formularz)
Liczba miejsc jest ograniczona. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 15 drużyn. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
W odpowiedzi na przesłanianie poniższego formularza zgłoszeniowego otrzymacie zwrotną
wiadomość e-mail z informacjami organizacyjnymi.
Pytania konkursowe będą obejmować przedmioty objęte programem szkolenia aplikantów
adwokackich.
Pytania w Eliminacjach będą pytaniami zamkniętymi z jedną prawidłową odpowiedzią. Odpowiedzi
będą udzielane drużynowo. Do finału przejdą 3 drużyny z największą liczbą punktów, które
jednocześnie zachowają co najmniej „życie”.
Pytania w Finale będą pytaniami „tak / nie”, na pierwszą pulę pytań odpowiadać będzie pierwsza
osoba z drużyny, na drugą partię pytań będzie odpowiadać druga osoba z pary.
Zwycięża ta drużyna, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi we wskazanym czasie.
Szczegółowe zasady Turnieju znajdują się w regulaminie:
REGULAMIN
W jury Finału Turnieju Wiedzy Aplikantów zasiądą:
adw. Andrzej Orliński, Wicedziekan ORA
adw. Dorota Kulińska, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich – Przewodnicząca jury
adw. Marta Tomkiewicz, opiekun 1. roku aplikacji
W razie pytań lub wątpliwości prosimy pisać pod adres: TurniejWiedzy2020@gmail.com
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Aktualności można śledzić w wydarzeniu na Facebooku

Komitet Organizacyjny
X Jubileuszowego Balu Aplikantów Adwokackich
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