Ogłoszenie
Informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w procesie
Sądu Okręgowego w Rzeszowie o sygnaturze akt II K 207/17, zapadła decyzja o
wprowadzeniu kart wstępu dla dziennikarzy i publiczności. Z uwagi na
ograniczoną do 40 osób liczbę miejsc, liczba kart będzie przyznawana po 20 dla
każdej z wymienionych grup.
Karty wstępu będą obowiązywały na najbliższe terminy rozprawy w dniach
6 i 7 czerwca 2018 r.
W tych datach proces będzie się toczył w sali rozpraw nr 2 w Sądzie
Rejonowym w Rzeszowie ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (ewentualne zmiany
terminu lub godziny rozpraw będą zamieszczane na bieżąco na stronie Sądu
Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Rzeszowie).
Dla publiczności przeznaczono 20 kart wstępu na każdy termin. Po karty
należy zgłaszać się osobiście. Nie przewiduje się możliwości dokonania
rezerwacji kart osobiście lub mailowo, z wyjątkiem przedstawicieli mediów.
Dla przedstawicieli mediów karty wstępu będą wydawane jednorazowo na
dwa terminy, na pisemny wniosek w którym należy wskazać nazwę
reprezentowanej gazety/portalu/stacji radiowej lub telewizyjnej oraz podać ilość
osób reprezentujących i ich imię i nazwisko. Wnioski należy wysyłać na adres
poczty elektronicznej Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie:
rzecznik@rzeszow.so.gov.pl.
Karty wstępu na rozprawy będą wydawane w Biurze Obsługi Interesanta
stanowisko nr 6 w dniach wyznaczonej rozprawy w godzinach od 7.30 do 8.30:
• dla publiczności według kolejności przybycia, aż do wyczerpania limitu
miejsc,
• dla mediów według listy sporządzonej przez Rzecznika Prasowego Sądu
Okręgowego w Rzeszowie na podstawie kolejności zgłoszeń.
Oznacza to, że karty dla publiczności na pierwszy wskazany wyżej termin
rozprawy będą wydawane w dniu 06.06.2018r. od 07.30 do 8.30, a na kolejny
dzień rozprawy, w dniu 07.06.2018 r. również w godzinach od 7.30 do 8.30
Osoby, które otrzymały karty wstępu proszone są o przybycie najpóźniej
30 min. przed planowanym rozpoczęciem rozprawy.
Osoby, które mają być w sprawie przesłuchane w charakterze świadka,
mogą uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności (po uzyskaniu zgody
Sądu) dopiero po ich przesłuchaniu.
Przepraszamy za niedogodności oraz uprzejmie prosimy o wyrozumiałość
i cierpliwość.
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