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We wszystkich wskazanych wyżej hotelach rezerwacja zabezpieczo
na jest wyłącznie do 20 maja br. Po tym terminie rezerwacja upada.
W hotelu Vera cena pokoju 2-osobowego - z uwagi na podwyżkę po
1 kwietnia br. - może wynosić ponad 400 zł za dobę. Z tym, że
uczyniono nadzieję na przyznanie Państwu 10-20% rabatu.
Hotel Harctur jest b. przyzwoitym i cena pokoju 2-osobowego
wynosi tam ok. 200 zł za dobę.
Hotel Majawa to hotel typu turystycznego na terenie wysokiej klasy
campingu. Znajduje się on bezpośrednio przy kortach w ładnym
zielonym otoczeniu z basenem i jest to jego niewątpliwym walorem.
Cena nie powinna przekraczać kwoty 80-90 zł za dobę.
Dodatkowych informacji udzielają Okręgowa Rada Adwokacka
w Warszawie, tel. (0-22) 6289-386, 6253-870, a także adw. Antoni
Zakrzewski (0-22) 6381-375, 8333-729, 6212-086, 6297-413.

Antoni Zakrzewski

★

Konkurs imienia Profesora Manfreda Lachsa
Zarząd Fundacji im. Profesęra Manfreda Lachsa ogłasza Konkurs
imienia tego W ybitnego Uczonego na najlepsze publikacje książkowe
autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego,
opublikowane w kraju lub za granicą w 1997 r.
W Konkursie przewidywane są dwie kategorie nagród:
1. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu
opracowanie) będącą kolejną publikacją książkową danego auto
ra;
2. za najlepszą książkę (monografię, podręcznik lub innego typu
opracowanie) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji
książkowych.
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 przyznać.
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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
kandydatur do Konkursu. Prawo zgłoszenia publikacji przysługuje
także samym autorom.
Zgodnie z regulaminem Konkursu uprawniony podmiot może zgło
sić 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
Warszawa, ul. Nowy Świat 72) - w terminie do dnia 31 października
1998 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w styczniu
1999 r.

★

European young lawyers scheme
1999
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
1999 we plan to continue, for the fourth 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
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