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KOMUNIKATY

Redakcja uprzejmie prosi Autorów, by przy nadsyłaniu wszel
kich materiałów w celu opublikowania ich w „Palestrze” , załączali 
równocześnie swoje dane personalne wymagane w postępowaniu 
podatkowym, a mianowicie:

-  Adres urzędu skarbowego,
-  Swój numer identyfikacyjny,
-  Numer ewidencyjny PESEL,
-  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię,
-  Imię ojca i matki,
-  Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
-  Adres miejsca zamieszkania.

★

XIX Mistrzostwa Polski Adwokatury 
w tenisie ziemnym 

Sopot 28 maja-1 czerwca 1997 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku oraz Komitet Organizacyjny 
XIX Mistrzostw Polski Adwokatury w Tenisie Ziemnym zapraszają 
wszystkich kolegów tenisistów -  członków Izb Adwokackich wraz 
z rodzinami do udziału w turnieju, który odbędzie się od 28 maja do 
1 czerwca 1997 r. na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego 
w Sopocie przy ul. Ceynowy 5.

Wstępnie informujemy, że regulamin zawodów nie będzie odbiegał 
od dotychczasowych i planujemy rozegranie następujących turniejów:

-  Turniej Kobiecy (bez podziału na grupy wiekowe),
-  Turniej Open (mężczyźni do lat 50),
-  Turniej Mężczyzn (powyżej lat 50),
-  Turniej Deblowy (mężczyźni bez podziału na grupy wiekowe),
-  Turniej Pocieszenia (mężczyźni bez podziału na grupy wiekowe),
-  Turniej Rodzinny,
-  Turniej Dzieci.

W razie niepogody zapewniamy halę tenisową o nawierzchni dywanowej.
Wpisowe wynosi 100,00 zł od uczestnika turnieju oraz 35,00 zł od 

osoby towarzyszącej bądź dziecka biorącego udział w turnieju.
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Wpisowe przeznaczone jest na koszty wynajęcia obiektów spor
towych, zakup piłek, opłaty sędziów oraz inne koszty organizacyjne. 
Wpisowe nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz 
kosztów imprez towarzyszących.

Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju według wzoru przesłanego każ
dej Izbie Adwokackiej prosimy przesyłać pod adresem:

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA 
80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 48/51

najpóźniej do 15 kwietnia 1997 r.
W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego na konto: 

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku -  Bank Gdański SA IV 
O/Gdańsk nr 10401211-670968-136-3 z zaznaczeniem „Mistrzostwa 
Polski” .
Dowód wpłaty należy zachować i okazać w Biurze Turnieju.

Z uwagi na to, że rok 1997 jest rokiem obchodów 1000-lecia 
Gdańska jak też 100-lecia Kortów Tenisowych w Sopocie uprzejmie 
prosimy o bardzo terminowe nadsyłanie zgłoszeń, gdyż jesteśmy 
determinowani koniecznością precyzyjnego określenia ilości rezerwo
wanych miejsc hotelowych.

Uczestnicy oraz osoby towarzyszące mają zapewnione zakwaterowa
nie w Hotelu „Lucky” w Sopocie przy ul. Hafnera 81/85. W ramach 
udziału w sponsorowaniu turnieju Dyrekcja hotelu udzieliła uczest
nikom specjalne zniżki (rodzaje pokoi wraz z cennikiem po zastosowa
niu zniżek zostały przesłane jak wyżej). Hotel „Lucky” położony jest 
w odległości 900 m od kortów tenisowych i 200 m od plaży. Posiada 
m.in. siłownię, saunę, kort tenisowy (asfaltowy) oraz parking strzeżony.

Dodatkowych informacji udzielają: Okręgowa Rada Adwokacka 
w Gdańsku tel. (0-58) 31-72-21 oraz adwokat Janusz Kruczek z Komi
tetu Organizacyjnego Mistrzostw tel. (0-58) 31-00-35 i 35-55-36.

★

2 i 3 maja 1997 r. w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim 
odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa na temat wy
branych aspektów prawnych własności intelektualnej w prawie europej
skim połączona z dorocznym Walnym Zgromadzeniem Europejskiego 
Stowarzyszenia Młodych Prawników (European Young Bar Associa
tion). Europejskie Stowarzyszenie Młodych Prawników skupia or
ganizacje młodych prawników z poszczególnych państw Europy, w tym 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych Prawników. Będzie to pierw
sze tej rangi wydarzenie organizowane przez nas w Polsce. Szacujemy,
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że w konferencji weźmie udział około 150 prawników zagranicznych 
i polskich.

Program konferencji obejmować będzie:
1. wykłady -  mgr. Joanny Błeszyńskiej „Rejestracja i unieważnienie 

znaku towarowego” , mgr Rafała Stroińskiego „Rejestracja znaku 
towarowego powszechnie znanego” , adw. Andrzeja Tomaszka „Pra
wne aspekty ochrony własności intelektualnej w Polsce” .

2. turniej tenisa rozgrywany na kortach AZS w Parku Skaryszewskim,
3. imprezy towarzyszące -  bal w Dworze Polskim w Pięcicach oraz 

grill party w Parku Skaryszewskim.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia 

prosimy kierować pod adresem:
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
MŁODYCH PRAWNIKÓW,
ul. Oboźna 7/77, 00-332 Warszawa, tel. 629 61 07

Rada Naczelna Stowarzyszenia

★

The British Council Poland

The British Council would like to announce 
EUROPEAN YOUNG LAWYERS SCHEME

1998

In 1996 the British Council extended to Poland a scheme for young law 
practitioners that has existed for over 30 years in Western Europe. In 
1998 we plan to continue, for the third year running, to offer Polish 
lawyers the opportunity to study law and go on attachments in British 
legal firms in London and Edinburgh together with their counterparts 
from The European Union and other Central European countries. We 
expect to place 2 lawyers from Poland.
Successful candidates should be qualified as legal practitioners in 
Poland.
Have experience of the practice of law in Poland.
Be between 25-35 years of age.
Have a very good command of English.
Must be granted 6 months leave of absence by their employers.
Course fees and subsistence in the UK will be covered by the British 
Council. International travel costs must be found by the successful 
candidates.

Komunikaty
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An interested candidate should obtain an information leaflet and 
application from Ms Grażyna Rychlik at the British Council (tel. 022 
695-59-00 or direct 695-59-21, email: grazyna.rychlik.@britcoun.org.pl), 
complete the form and return it with 2 references, in English, (see para 
10 of the application form) to Ms Rychlik at the British Council by 15 
May 1997.
The interviews will be held at the British Council at the beginning of 
June 1997 at times that are mutually convenient to the British Council 
and the candidates.
It is possible that shortlisted candidates will be required to take the 
JELTS language test at the British Council.
If you have any further questions please contact Ms Grażyna Rychlik at 
the British Council.
The British Council, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, 
tel. 022-695-59-00, fax 022 621 99 55

★

Komunikat o Konkursie 
imienia Profesora Manfreda Lachsa

Zarząd Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa ogłasza Konkurs 
imienia tego Wybitnego Uczonego na najlepsze publikacje książkowe 
autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, 
opublikowane w kraju lub za granicą w 1996 r.

W Konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród: ,
I. -  za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu 

opracowanie) będącą kolejną publikacją książkową danego autora;
II. -  za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu 

opracowanie) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji książ
kowych.

W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, 
twórca koncepcji pracy lub jej redaktor naukowy.

Nagrody przyznawać będzie Sąd Konkursowy powoływany przez 
Zarząd Fundacji. Sąd Konkursowy może przyznać dwie nagrody ex 
aequo w ramach przewidzianej kwoty lub w danej kategorii konkursu 
nagrody nie przyznawać.

Zarząd Fundacji uprzejmie prosi Rady Naukowe Wydziałów Prawa 
i Administracji polskich uniwersytetów, Rady Naukowe jednostek 
wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe jest przedmiotem 
wykładowym, Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Aka
demii Nauk oraz redakcje periodyków prawniczych o zgłaszanie
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kandydatur do Konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje 
także samym autorom.

Zgodnie z regulaminem Konkursu uprawniony podmiot może zgłosić 
jednorazowo co najwyżej jedną książkę w każdej z dwóch kategorii 
Konkursu.

Publikacje zgłaszane do Konkursu winny być przesłane w 2 egzemp
larzach na adres Prezesa Zarządu Fundacji im. Profesora Manfreda 
Lachsa (adres do korespondencji: Redakcja „Państwa i Prawa” , 00-330

a

Warszawa, ul. Nowy Świat 72) -  w terminie do dnia 31 października
1997 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w styczniu
1998 r.

★

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich 
w Lublinie, Oddział Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich 
w Krakowie oraz Międzynarodowa Unia Prawników Katolickich z sie
dzibą w Rzymie organizują Kongres Prawników Europejskich w Krako
wie, który odbędzie się w Krakowie w dniach 12-15 maja bieżącego 
roku.

Jednym z głównych tematów będzie dyskusja na temat roli europejs
kich prawników -  katolików we współczesnym świecie.

Patronat nad Zjazdem objął J.E. Prymas Polski Józef Kardynał 
Glemp, natomiast Przewodniczącym Komitetu Honorowego został 
J.E. ks. Franciszek Kardynał Macharski.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki, wszystkich zawo
dów prawniczych oraz studentów prawa.

Potwierdzenie udziału i rezerwacji miejsc noclegowych należy zgła
szać:
Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich w Krakowie,
pl. Sikorskiego 1; 31-115 Kraków; tel/fax (0-12) 22-70-76, lub na ręce
mec. Andrzeja Branma, ul. J. Sarego 26/12; tel/fax (0-12) 21-94-18.

Podczas Kongresu punkt informacyjny będzie mieścił się w Hotelu 
Pollera, ul. Szpitalna 30; 31-024 Kraków.
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