
REJESTRA

Wobec sytuacji za naszą wschodnią granicą, chcemy aby Jubileusz 
był także okazją do udzielenia wsparcia naszym sąsiadom. 

Galę uświetni wystawa obrazów ukraińskiej malarki Natalii Pastuszenko. 
Prace artystki będą nagrodami w charytatywnej loterii, z której dochód przekazany zostanie 

na pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku wojny w Ukrainie.

Wspólnicy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
 

Z okazji Jubileuszu
30-lecia Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi 

oraz 10-lecia Fundacji JWP Pomysł | Patent | Zysk.
mamy przyjemność zaprosić Państwa na uroczystą Galę, która odbędzie się 

w piątek 3 czerwca 2022 r w godzinach 18.30 – 1.00 
w Małej Warszawie, przy ulicy Otwockiej 14 w Warszawie. 

Spotkajmy się z nadzieją na dobrą przyszłość, 
wróćmy do wspomnień i nakreślmy nowe plany.

RSVP do 18 maja 2022r. 
Rejestracja

W trosce o zdrowie wszystkich gości bardzo prosimy o okazywanie przy wejściu na imprezę ważnych
świadectw szczepienia przeciwko Covid-19 lub aktualnych negatywnych wyników testów. W przypadku ich
braku na miejscu będą Państwo proszeni o wykonanie testu aptecznego lub podpisanie oświadczenia.

Osoby, które będą chciały spędzić weekend w Warszawie zapraszamy w sobotę 4 czerwca
o godzinie 12.00 do udziału w wycieczce po mieście z przewodnikami Warsaw Adventure.
Rejestarcja do 18 maja 2022 r. >>>

https://www.eventbrite.com/e/30lecie-jwp-gala-jubileuszowa-registration-313514368917


RSVP do 18 maja 2022 r. 

Jubileusz
30lecia Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
10lecia Fundacji JWP Pomysł | Patent | Zysk

18.30-19.00 – Rejestracja gości i powitalny kieliszek szampana w rytmie smooth jazzu
19.00-19.30 – Oficjalne powitanie i projekcja filmu jubileuszowego
19.30-21.30 – Przyjęcie koktajlowe przy nastrojowych dźwiękach tria Malbec
21.30-22.00 – Losowanie nagród i ogłoszenie zwycięzców loterii charytatywnej
22.00-23.00 – Przyjęcie koktajlowe cd.
23.00-1.00 – After Party/Tańce i swobodna zabawa

Hotel Metropol: Pokój 1/ 2 os ze śniadaniem : 315 - 345 PLN 
Hotel Novotel: Dowolne pokoje ze śniadaniem z 15% zniżką; Formularz Rezerwacji>>>
Sofitel Warsaw Victoria: pokój 1-os ze śniadaniem 507,60 PLN, pokój 2-os ze śniadaniem 561,60 PLN; 

Hotel Hetman: pokój 1-os ze śniadaniem 219 PLN, pokój 2-os TWIN ze śniadaniem 278 PLN, pokój 2-os DBL 

Moxy Warsaw Praga (ok. 400-600 PLN)
Arthotel Stalowa52 (ok. 400-500 PLN)
Hotel Tulip Residences Warszawa Targowa (ok. 290 PLN)

Gala Jubileuszowa JWP
3 czerwca 2022 r. o godz. 18.30- 1.00
Mała Warszawa, ul. Otwocka 14 w Warszawie
Program:

W trosce o zdrowie wszystkich gości bardzo prosimy o okazywanie przy wejściu na imprezę ważnych świadectw szczepienia
przeciwko Covid-19 lub aktualnych negatywnych wyników testów. W przypadku ich braku na miejscu będą Państwo proszeni 
o wykonanie testu aptecznego lub podpisanie oświadczenia.

Razem z Ukrainą - Wystawa i Loteria Charytatywna
Wobec sytuacji za naszą wschodnią granicą, chcemy aby Jubileusz był także okazją do udzielenia wsparcia naszym sąsiadom.
Podczas Gali Jubileuszowej zaprezentowane zostaną obrazy ukraińskiej malarki Natalii Pastuszenko. Będą Państwo mogli także
porozmawiać z artystką o jej twórczości. Trzy wybrane prace będą nagrodami w charytatywnej loterii, z której cały dochód
przekazany zostanie Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku wojny w Ukrainie.
Losy na loterię można będzie otrzymać po dokonaniu wpłaty online na zbiórkę charytatywną na platformie Pomagamy.pl PAH:
Razem dla Ukrainy - Loteria Charytatywna JWP. Za każde 20 zł wpłaty uczestnik loterii otrzyma jeden los. Wpłacając
wielokrotność tej kwoty można zwiększyć szansę wygranej! Wpłaty przyjmowane są do 3 czerwca 2022 r. do godz. 21.00. 
Losy będę wydawane podczas Gali na podstawie potwierdzenia wpłaty na zbiórkę (najlepiej zabrać ze sobą wydruk lub mieć
potwierdzenie w telefonie). Losowanie nagród odbędzie się o godzinie 21.30 na scenie głównej. 
Oprócz loterii charytatywnej będą Państwo mogli także zakupić prezentowane na wystawie prace. 20% dochodu z tej sprzedaży
zostanie przekazane na program SOS Ukraina PAH.

Warszawska Przygoda z JWP
Osoby, które będą chciały spędzić weekend w Warszawie zapraszamy w sobotę 4 czerwca o godzinie 12.00 do udziału w
trzygodzinnej wycieczce po mieście z przewodnikami Adventure Warsaw . Odwiedzimy mniej znane miejsca na mapie stolicy 
po prawej i lewej stronie Wisły. Zobaczymy miasto z tarasu widokowego Pałacu Kultury. Zajrzymy do dawnej dzielnicy
żydowskiej. Popatrzymy na praskie podwórka. Przejedziemy się starym warszawskim Ogórkiem lub kultowymi Nyskami.
Zagramy w karty z warszawskim cwaniakiem i skosztujemy praskich pyz. Szczegóły>>>
Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce prosimy o rejestrację do 18 maja 2022 r .

Hotele w Warszawie
Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z noclegu w Warszawie, mogą Państwo rozważyć pobyt między innymi we wskazanych
poniżej hotelach. Ceny specjalne na Hasło: JWP 30 za 1 nocleg 3/4 czerwca. Rezerwacja możliwa do 19 maja 2022 r. 
Prosimy o samodzielne dokonywanie rezerwacji.
Warszawa Centrum

      Formularz Rezerwacji>>>
Warszawa Praga (bliżej Małej Warszawy)

      ze śniadaniem 298 PLN
Warszawa Praga - hotele bez cen specjalnych:

18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-21.30
21.30-22,00

22.00-23.00
23.00-01.00

Rejestracja gości i powitalny kieliszek szampana w rytmie smooth jazzu
Oficjalne powitanie i projekcja filmu jubileuszowego
Przyjęcie koktajlowe przy nastrojowych dźwiękach tria Malbec
Losowanie nagród i ogłoszenie zwycięzców loterii charytatywnej
Przyjęcie koktajlowe cd.
After Party/Tańce i swobodna zabawa

https://www.eventbrite.com/e/30lecie-jwp-gala-jubileuszowa-registration-313514368917
https://www.hotelmetropol.com.pl/pl
https://all.accor.com/hotel/3383/index.pl.shtml
https://www.jwp.pl/wp-content/uploads/Registration-form_-JWP30-Novotel.pdf
https://all.accor.com/hotel/3378/index.en.shtml
https://www.hotelhetman.pl/
https://www.moxywarsawpraga.pl/
https://stalowa52.pl/
https://tulip-residences-warsaw-targowa.com/
http://www.nataliapastuszenko.com/index.php/pl/
https://pomagamy.pah.org.pl/social/share?object=ef021165-b62b-4258-9612-7d640b2ea348&lang=pl_PL&redirectUrl=https://pomagamy.pah.org.pl/participant/razem-dla-ukrainy-loteria-charytatywna-jwp-together-for-ukraine-jwp-charity-raffle
https://pomagamy.pah.org.pl/social/share?object=ef021165-b62b-4258-9612-7d640b2ea348&lang=pl_PL&redirectUrl=https://pomagamy.pah.org.pl/participant/razem-dla-ukrainy-loteria-charytatywna-jwp-together-for-ukraine-jwp-charity-raffle
https://www.jwp.pl/wp-content/uploads/Adventure-Warsaw-04_06_2022_JWP.pdf
https://www.jwp.pl/wp-content/uploads/Registration-form_JWP30-Sofitel.pdf

