
Rowerzyści, piechurzy i motocykliści – Adwokaci i Aplikanci!  
W tym roku spotykamy się w Wielkopolsce! 
 
Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej (KMAP), Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i 

Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w 

Poznaniu i Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi organizują już po raz szósty Ogólnopolski Zlot 

Motocyklowy Adwokatów „WIOSNA RIDERS 2014” i po raz czwarty Ogólnopolski Rajd Rowerowo-

Pieszy Adwokatów „WIOSNA BIKE 2014”. W tym roku honorowy patronat nad imprezą objął Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara.  

W dniach od 22 do 25 maja 2014 r. uczestnicy spotkania gościć będą w Wielkopolsce w ośrodku 

wypoczynkowym „Olandia” (www.olandia.pl). Ten XVIII wieczny, zrewitalizowany folwark, położony 

w miejscowości Prusim, nad jeziorem Kuchennym, w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, na 

skraju Puszczy Noteckiej zapewni gościom standard hotelu czterogwiazdkowego. Miłośnicy 

aktywnego wypoczynku będę mogli podziwiać uroki wielkopolskiej przyrody uczestnicząc w 

wycieczkach rowerowych, pieszych i… motocyklowych. Organizatorzy zapewniają dla wszystkich 

możliwość bezpłatnego korzystania z boiska wielofunkcyjnego do: koszykówki, piłki nożnej, tenisa 

ziemnego wraz z piłkami i rakietami, rowerów, rowerków dla dzieci, kasków, fotelików, rowerków 

wodnych, łódek wiosłowych, kajaków 2 – osobowych, kijków do Nordic Walkingu, frisbee, stołu 

bilardowego, tenisa stołowego, piłkarzyków oraz łuków. Osoby bardziej wymagające będą mogły 

korzystać (odpłatnie) z oferty SPA z masażami, kąpielami w fito beczkach i wieloma innymi 

atrakcjami. Program spotkania, połączonego ze szkoleniem zawodowym daje Uczestnikom możliwość 

wypoczynku i poszerzenia wiedzy prawniczej, a przy okazji zdobycia punktów szkoleniowych (4 

punkty). Wysoki standard hotelu i liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów oraz mnóstwo 

wycieczek rowerowych, pieszych i motocyklowych, prowadzonych pod okiem profesjonalnych 

przewodników stanowią gwarancję udanej imprezy. 

Dopełnieniem spotkania będą imprezy integracyjne w tym Bal komandorski i Kolacja plenerowa z 

grillem. Tradycyjnie już motocykliści odwiedzą miejscowy Dom Dziecka, gdzie wręczą prezenty jego 

mieszkańcom. Organizatorzy przygotowali nadto szereg niespodzianek. 

Każda osoba, chcąca spotkać się z Koleżankami i Kolegami podczas „WIOSNA RIDERS 2014” i 

„WIOSNA BIKE 2014” powinna wypełnić Kartę zgłoszeniową, przesłać ją na adres e-

mail jasz@advocatus.pl oraz dokonać najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2014 r. 

wpłaty kwoty 590,- złotych na rachunek bankowy w banku BOŚ S.A. numer: 

10 1540 1056 2105 9154 3253 0001 z dopiskiem „WIOSNA RIDERS 2014”. 

Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce Integracja-sport lub na stronie 

www.kmapadwokatura.pl, a przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. z Komandorem 

KMAP adw. Jarosławem Szczepaniakiem pod nr tel. 602124337 lub (42) 6305454. 

Serdecznie zapraszamy!  

Gwarantujemy udaną zabawę i niezapomniane wrażenia! 
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