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OFERTA SZKOLENIOWA 
 

Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum 
 

Repetytorium Procesowe 
 

KURS STYCZNIOWY 2018 
OFERTA SZKOLENIOWA 

[WARSZAWA]  
skierowane do osób przygotowujących się do zawodowych egzaminów prawniczych 

[egzamin radcowski 2018 i egzamin adwokacki 2018] 
 
[Załącznikami do niniejszej oferty są wywieszone w systemie ADEX: 

 harmonogram zajęć oraz (oraz załączony na końcu niniejszej oferty) oraz 

 regulamin Repetytorium]. 
 
 

 
planowany termin 

prowadzenia Repetytorium 
 

styczeń 2018 – marzec 2018 

ilość godzin zajęć 
prowadzonych na miejscu 

w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min 
82.5  j.szk 

 
ilość godzin zajęć 

on-line 
w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min 

 
15  j.szk 

 

 
ilość egzaminów 

próbnych – opcja dodatkowa 
oddzielnie płatna 

 

4 casusy egzaminacyjne 
oddzielnie płatne 

suma casusów na Repetytorium 

 

co najmniej 
283 

 

 

CENA Repetytorium 

 

 

2 399 PLN + 23% VAT 

2 950, 77 [PLN z VAT] 
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RABAT na publikacje 

Wydawnictwa Naukowo-Prawniczego 

AD EXEMPLUM 

od 20% do 50% 

w tym oferta specjalna na skrypty i komentarze 
praktyczne – materiały pomocnicze do zajęć 

patrz poniżej 

 
 

blok dodatkowy: 
oddzielnie płatny 

ETYKA  
zasady wykonywania zawodu 

[V część egzaminu 2017] 
 

 
Ilość godzin:            11,25 j.szk. [7,5 h zegarowych]       
Ilość casusów:        6 
Cena bloku:             450 PLN + 23% VAT 
                                     [brutto 535,50 PLN] 
 
Vide: opis w dalszej części oferty 

 
 

blok dodatkowy: 
oddzielnie płatny 

 

POZEW 
zasady konstruowania 

 

 
Ilość godzin:            10,5 j.szk. [7 h zegarowych] 
Ilość casusów:        około 20 casusów 
Cena bloku:             690 PLN + 23% VAT 
                                     [brutto 848,70 PLN] 
 
Vide: opis w dalszej części oferty 

 
blok dodatkowy: 
oddzielnie płatny 

 

UMOWY 
zasady konstruowania 

 

 
Ilość godzin:            14,25 j.szk. [9,5 h zegarowych] 
Praca na aktach – około 20 casusów 
Cena bloku:             799 PLN + 23% VAT 
                                     [brutto 982,77 PLN] 
 
Vide: opis w dalszej części oferty 

 
 

TERMIN ZAPISÓW 
 

Zapisy na Repetytorium prowadzone są w systemie internetowym ADEX przez stronę Szkoły 

www.adexemplum.com 

 
W celu zapisania się na Repetytorium prosimy o zarejestrowanie swojego indywidualnego konta klikając 
 w Panel logowanie do materiałów szkoleniowych dla kursantów. Po wypełnieniu danych formularza i zaakceptowaniu 
regulaminu, automatycznie na adres e-mail podany przy rejestracji zostanie przesłany link do aktywacji konta. 
 
Następnie po zalogowaniu się do systemu po lewej stronie prosimy o rozwinięcie zakładki Dostępne kursy i wybranie 
kursu o nazwie „1 2018 KURS STYCZNIOWY” i naciśnięcie ikony „ZAPISZ SIĘ” znajdującej się w końcowej części 
oferty zamieszczonej na stronie. 
 
Osoby posiadające indywidualne konta w systemie ADEX, prosimy o zalogowanie się na swoje konto następnie 
rozwinięcie zakładki po lewej stronie „DOSTĘPNE KURSY” i wybranie kursu – „1 2018 KURS STYCZNIOWY”. 
 
 

Termin zapisu na Repetytorium upływa 11 stycznia 2018. 
 
 
 

http://www.adexemplum.com/
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Zjazd I 
20.01.2018  

cywilne 

Zjazd II 21.01.2018 
cywilne 

Zjazd III  
23.01.2018 

cywilne 

Zjazd IV  
25.01.2018 

cywilne 

Zjazd V 
3.02.2018 

karne 

Zjazd VI 
4.02.2018 

karne 

Zjazd VII 
6.02.2018 

karne 

Zjazd VIII 
8.02.2018 

karne 

Zjazd IX 
17.02.2018 

umowy 

Zjazd X 
18.02.2018 

umowy 

Zjazd XI 
20.02.2018 

umowy  

Zjazd XII 
22.02.2018 

umowy 

Zjazd XIII 
3.03.2018  

administracyjne 

Zjazd XIV 
4.03.2018 

administracyjne 

Zjazd XV 
6.03.2018 

administracyjne 

Zjazd XVI 
8.03.2018 

administracyjne 
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SZKOŁA AD EXEMPLUM 
 

JESTEŚMY PASJONATAMI !! 
i KOCHAMY to co robimy !! 

 
Szkoła Prawa Procesowego AD Exemplum mec. Agaty Rewerskiej powstała kilka lat temu z pasji ludzi 
kochających proces i nauczanie, lubiących dzielić się swoją wiedzą i dyskutować godzinami o prawie. Każda z osób 

wykładających i uczących w Szkole zajmuje się zawodowo procesem bądź konstruowaniem umów. Nasi wykładowcy 

mają też doświadczenie dydaktyczne, a część również egzaminacyjne, dzięki czemu możemy w sposób prosty  

i przystępny przekazywać naszą wiedzę. 
 

Cel mamy ten sam co Państwo – zdanie egzaminu zawodowego przez Was. Dokładamy najwyższej staranności, aby 

zajęcia prowadzone przez naszych Wykładowców były praktyczne i ciekawe. Z tego też powodu standaryzujemy 

wiedzę i sposób prowadzenia zajęć m.in. poprzez system konsyliów i wewnętrznych szkoleń dla Wykładowców. 
 
Program Repetytorium oparty jest o autorski program nauczania mec. Agaty Rewerskiej, który powstał w 2003 roku 
i od roku 2007 jest nieustannie ulepszany. Przygotowując ten program posiłkowaliśmy się także wiedzą trenerów 
technik zapamiętywania oraz doświadczeniem naszych Wykładowców. 
 
Wykładowcami Szkoły są tym m.in.: 
 

 radcowie prawni i adwokaci, 
 sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, 
 sędziowie wojewódzkich sądów administracyjnych, 
 prokuratorzy prokuratur okręgowych i rejonowych, 
 radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, 
 partnerzy spółek prawniczych, 
 a także doktorzy nauk prawnych. 

 

Możemy się pochwalić, że do tej pory mieliśmy: 

 

 
 

 

CEL REPETYTORIUM 
 

Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania 
pism procesowych i umów przeznaczone dla prawników praktyków. 
  
Repetytorium nakierowane jest na pozyskiwanie wiedzy niezbędnej do przystąpienia do zawodowego egzaminu 
prawniczego adwokackiego bądź radcowskiego oraz obejmuje techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i 
czytania akt. 
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FORMA ZAJĘĆ 
 

Repetytorium składa się z następujących rodzajów zajęć: 

 konwersatoria, 
 ćwiczenia, 
 warsztaty, 
 zajęcia online 

 

 KONWERSATORIA - opis  
 
Konwersatoria służą przekazaniu obowiązujących zasad konstruowania poszczególnych pism procesowych i umów, 
w tym zasad określania zakresów zaskarżenia, konstruowania zarzutów i wniosków oraz tez dowodowych, 
komparycji umownych, poszczególnych klauzul umownych, etc. Wiadomości te są wymagane w dalszym toku 
Repetytorium i służą samodzielnemu rozwiązywaniu zadań i casusów domowych. 
Do każdego tematu konwersatoriów przygotowany jest zestaw obowiązkowych casusów domowych, których 
prawidłowe rozwiązania są zamieszczane na Państwa indywidualnych kontach w systemie ADEX, a także są  
w ramach potrzeb omawiane na zajęciach. 
 

ĆWICZENIA - opis 
 
Zajęcia ćwiczeniowe służą omówieniu określonych instytucji prawa procesowego i materialnego oraz obejmują naukę 
rozwiązywania casusów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o specjalnie przygotowane, autorskie 
casusy, które mają formę akt sądowych. W toku zajęć ćwiczeniowych powtarzane są zasady konstruowania zarzutów  
i wniosków apelacyjnych oraz poszczególnych klauzul umownych. W systemie ADEX wywieszane są sugerowane 
rozwiązania casusów omawianych na zajęciach ćwiczeniowych. 
 

WARSZTATY - opis 
 
Warsztaty służą omówieniu rozwiązań mini casusów domowych. 
 

ZAJĘCIA ONLINE - opis 
 
Na Państwa indywidualne konta w systemie ADEX zostaną dodane filmy z poszczególnych konwersatoriów, do 
których mają Państwo dostęp do ostatniego dnia zawodowego egzaminu prawniczego w 2018 roku. 
 
 
 

MODUŁY DODATKOWE 
 
Mając świadomość tego, że każdy z Państwa zajmuje się inną dziedziną prawa, chcemy zaproponować Państwu 
uzupełnienie wiedzy z dziedzin, których nie praktykują Państwo na co dzień. 
 
W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa ofertę dodatkowych wykładów dotyczących poszczególnych 
zagadnień z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego oraz dodatkowe bloki:  z zasad konstruowania 
pozwu i z zasad konstruowania umów. 
 
 

  POZEW 
 

BLOK z zasad konstruowania pozwu obejmuje następującą tematykę: 

 wymogi formalne pozwu - zasady konstruowania pozwu, 
 WPS i opłaty od pozwu 

[w tym opłata tymczasowa zakres zastosowania i powiązane z tym wnioski dotyczące dowodów], 
 rodzaje dowodów, 
 zabezpieczenia powództw, 
 powództwa z KSH, 
 powództwa z art. 189 KPC 
 omówienie przykładowych rodzajów powództw, 
 rozwiązanie casusów domowych. 
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wymogi formalne pozwu - zasady konstruowania pozwu [KON] 45 min. 

WPS i opłaty od pozwu  

rodzaje dowodów 
[KON] 75 min. 

zabezpieczenia powództw [KON] 45 min. 

powództwa z KSH [KON] 90 min. 

powództwa z art. 189 KPC [KON] 30 min. 

omówienie przykładowych rodzajów powództw [KON] 60 min. 

omówienie casusów domowych i podsumowanie [KON] 90 min. 

 

cena:     690 PLN + 23 % VAT = 848,70 PLN  

termin:     styczeń – marzec 2018 

ilość jednostek szkoleniowych:  10,5 j.szk. [7h zegarowych]. 

 

 

  UMOWY 
 

BLOK z zasad konstruowania umów obejmuje następującą tematykę, przy czym poszczególne tematy mogą być 

połączone w bloki i omawiane razem z innymi zagadnieniami: 

 

 struktura i przedmiot umowy, 
 definiowanie przedmiotu umowy [ćwiczenia na casusach], 
 komparycje – zasady konstruowania [ćwiczenia na casusach], 
 klauzule warunkowe i zabezpieczające – rodzaje, zasady konstruowania, charakterystyka 

[ćwiczenia na casusach], 
 omówienie poszczególnych rodzajów umów i elementów dla nich charakterystycznych, 

[ćwiczenia na casusach]. 

 

struktura i przedmiot umowy [KON] 60 min 

komparycje – zasady konstruowania [KON] 60 min 

klauzule warunkowe i zabezpieczające – 

rodzaje i zasady konstruowania 
[KON] 90 min 

omówienie poszczególnych rodzajów umów i elementów dla 
nich charakterystycznych, w tym konstruowanie przedmiotu 

umowy, klauzul zabezpieczających i dodatkowych postanowień 
umownych 

[ćwiczenia na casusach] – I część 

[KON] 120 min 

omówienie poszczególnych rodzajów umów i elementów dla 
nich charakterystycznych, w tym konstruowanie przedmiotu 

umowy, klauzul zabezpieczających i dodatkowych postanowień 
umownych 

           [ćwiczenia na casusach] – II część 

[KON] 120 min 

omówienie poszczególnych rodzajów umów i elementów dla 
nich charakterystycznych, w tym konstruowanie przedmiotu 

umowy, klauzul zabezpieczających i dodatkowych postanowień 
umownych 

[ćwiczenia na casusach] – III część 

[KON] 

 

120 min 

 

 

  

cena:     799 PLN + 23 % VAT = 982,77 PLN  

termin:     styczeń – marzec 2018 

ilość jednostek szkoleniowych:  min. 14,25 j.szk. [min. 9,5 h zegarowych]. 
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  ETYKA 
 
BLOK z Etyki prowadzony jest oddzielnie dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego i 

radcowskiego i obejmuje następującą tematykę, przy czym poszczególne tematy mogą być połączone w bloki i 

omawiane razem z innymi zagadnieniami: 

 

 zasady wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata, 

 godność zawodu i jej naruszenia, 

 tajemnica zawodowa i tajemnica obrończa, 

 konflikt interesów, 

 informacja a reklama, 

 zasady pozyskiwania klientów i stosunki z klientami, 

 zasady wynagrodzeń i rozliczeń, 

 stosunek do władz korporacyjnych, koleżanek i kolegów oraz sądów, 

 rodzaje kar dyscyplinarnych, 

 zasady konstruowania opinii prawny. 

ETYKA I 
[KON] 

2 casusy opisowe 
90 min 

ETYKA II 
[KON] 

2 casusy opisowe 
90 min 

ETYKA III 
[KON] 

2 casusy opisowe 
90 min 

ETYKA IV 
[KON] 

4 casusy opisowe 
90 min 

ETYKA V 
[KON] 

4 casusy opisowe 
90 min 

 

cena:     450 PLN + 23 % VAT = 553,50 PLN  

termin:     styczeń – marzec 2018 

ilość jednostek szkoleniowych:  11,25 j.szk. [7,5 h zegarowych]. 

 

 

SKRYPTY i KOMENTARZE 
 
Dla uczestników Repetytorium zostanie przygotowana także  specjalna oferta na skrypty i podręczniki Szkoły. 
Oferta zostanie przesłana po rozpoczęciu kursu na Państwa indywidualne konta w systemie ADEX. 

 
 Komentarz Praktyczny Apelacja cywilna w procesie wraz z orzecznictwem  - adw. Agata Rewerska,, 

 Apelacja w postępowaniu karnym po 15 kwietnia 2016 - SSA Zbigniew Kapiński, 

 Księga I Proces - komentarz  - adw. Agata Rewerska, 

 Księga II Postępowanie nieprocesowe – komentarz  - SSO Grzegorz Tyliński, 
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EGZAMINY PRÓBNE – oferta dodatkowa 
 
Każdy casus egzaminacyjny, po jego wykupieniu zostanie udostępniony na indywidualnym koncie Kursanta w 
systemie ADEX. Prosimy o jego pobranie i samodzielne rozwiązanie w określonym terminie. Po jego odesłaniu 
zostanie on przez nas sprawdzony w trybie egzaminacyjnym i odesłany do Państwa z oceną. W materiałach 
dodatkowych zostanie załączone wzorcowe rozwiązanie tego casusu wraz z omówieniem. 
 

Cena:     115 PLN + 23 % VAT = 141,45 PLN  

termin:     styczeń – luty 2018 
 

DOSTĘPNE EGZAMINY: 

 z prawa cywilnego, 

 z prawa karnego na korzyść, 

 z prawa karnego na niekorzyść, 

 z prawa administracyjnego – skarga do WSA, 

 z prawa gospodarczego – umowa, 

 

UWAGA: 
PRÓBNE EGZAMINY stanowią 

odrębne od Repetytorium jednostki szkoleniowe. 
 

 

 KOSZT REPETYTORIUM 
 

1. W cenę wliczony jest koszt licencji czasowej, niewyłącznej na dostęp do materiałów przygotowanych i 
udostępnianych w systemie ADEX w toku Repetytorium, 

2. cena nie obejmuje cen skryptów oraz innych pozycji książkowych, 
3. cena nie obejmuje dodatkowych bloków tematycznych. 
 

Cena kursu: 
 

2 399 PLN + 23% VAT 

2 950, 77 [PLN z VAT] 
 
* Szkoła zastrzega prawo zmiany ceny w zależności od ilości zapisanych Kursantów. W sytuacji konieczności zmiany 
ceny, każda z zapisanych osób ma prawo zrezygnować z Repetytorium bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. 
 
 

 

DANE DO PRZELEWU 
 

nr konta: 91 1140 2004 0000 3102 3326 5537 

dane do przelewu: Agata Rewerska 
Szkoła Prawa Procesowego 

Ad Exemplum 
ul. Barska 3/1 

02-315 Warszawa 

faktury: W dacie przelewu wystawiana jest z automatu faktura 
zaliczkowa, która pozawala na rozliczenie podatku VAT. 
Faktura końcowa (pozwalająca na rozliczenie podatku 
dochodowego) wystawiana jest w dacie zakończenia 
Repetytorium. Wystawienie obu faktur jest konieczne  
z uwagi na fakt, że koszty kursu pokrywane są dopiero  
w jego toku. 

 

 Faktura z automatu wystawiana jest na dane wskazane 
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w systemie podczas rejestracji.  Tytułem faktury jest:  

SZKOLENIE Z PRAWA PROCESOWEGO 

W przypadku wpłaty przez innego płatnika niż Kursant 
prosimy o dodanie w tytule imienia i nazwiska Kursanta 

 

DANE KONTAKTOWE 
 

więcej informacji na temat Repetytorium dostępnych jest: 

pod adresem mailowym Sekretariatu Kursu : sekretariat@adexemplum.com 

pod telefonami : 
+ 48 88 17 17 888 

+ 48 88 39 39 388 

bądź na stronie internetowej Szkoły, 

po zalogowaniu się do systemu informatycznego Szkoły 
– ADEX 

www.adexemplum.com 

www.kursy.adexemplum.com 

w kwestiach księgowych : ksiegowosc@adexemplum.com 

forma faktury : zaliczkowa 

biuro : 

poniedziałek - piątek  

10:00 – 18:00 
 

ul. Ogrodowa 37 lok. 48 
00-873 Warszawa 

(na ten adres prosimy również kierować 
korespondencję)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adexemplum.com/
http://www.kursy.adexemplum.com/
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

 

PRZEDMIOT 

 

ILOŚĆ 

CASUSÓW 

 

 

CZAS TRWANIA 

W GODZINACH 

 

ZEGAROWYCH SZKOLENIOWYCH 

 

HARMONOGRAM 

Repetytorium procesowego 

KURS STYCZNIOWY 2018 
 

SZKOŁA ZASTRZEGA PRAWO ZMIANY dat przeprowadzenia 

poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym HARMONOGRAMIE 

 

Dokładny harmonogram z godzinami i salami spotkań zawieszony będzie 

w systemie ADEX na Państwa indywidualnych kontach. 

 

 

ZAJĘCIA CYWILNE 

 

CYWILNE 

KONWERSATORIUM  

[C.01] 

zasady konstruowania apelacji – 

struktura procesu 

 

60 
casusów 

opisowych 
3.30 5.25 

 

CYWILNE ĆWICZENIA 

[C.I] 

casus - akta sądowe 

 

1 
casus 

na aktach 
1.30 2.25 

 

CYWILNE ĆWICZENIA 

[C.II] 

casus - akta sądowe 

 

1 
casus 

na aktach 
2.00 3.00 

 

CYWILNE ĆWICZENIA 

[C.III] 

casus - akta sądowe 

 

 

1 
casus 

na aktach  

 

2.00 

 

3.00 

 

CYWILNE ĆWICZENIA 

[C.IV] 

casus - akta sądowe 

+ PODSUMOWANIE 

1 
casus 

na aktach 
3.00 4.50 
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CYWILNE 

WARSZTATY  

[C.W.I]  

omówienie mini casusów 

 domowych 

 

---- 2.00 3.00 

UMOWY 

 

UMOWY 

KONWERSATORIUM  

[U.01] 

zasady konstruowania umów oraz 

komparycji 

 

40 
casusów 

opisowych 
3.30 5.25 

 

UMOWY ĆWICZENIA  

[U.I] 

 casus – akta sądowe 

1 
casus 

na aktach 
1.30 2.25 

 

UMOWY ĆWICZENIA  

[U.II] 

 casus – akta sądowe 

 

1 
casus 

na aktach 
2.00 3.00 

 

UMOWY ĆWICZENIA  

[U.III] 

 casus – akta sądowe 

1 
casus 

na aktach 
2.00 3.00 

 

UMOWY ĆWICZENIA  

[U.IV] 

 casus – akta sądowe 

+ PODSUMOWANIE 

1 
casus 

na aktach 
3.00 4.50 

 

UMOWY 

WARSZTATY  

[U.W.I]  

omówienie mini casusów 

 domowych 

---- 2.00 3.00 

ZAJĘCIA KARNE 

 

KARNE 

KONWERSATORIUM 

 [K.01]  

zasady konstruowania apelacji 

60 
casusów 

opisowych 
3.00 4.50 
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KARNE ĆWICZENIA  

[K.I]  

casus - akta sądowe 

 

2 
casusy 

na aktach 
1.30 2.25 

 

KARNE ĆWICZENIA 

[K.II] 

casus - akta sądowe 

 

2 
casusy 

na aktach 
2.00 3.00 

 

KARNE ĆWICZENIA 

[K.III] 

casus - akta sądowe 

 

2 
casusy 

na aktach 
2.00 3.00 

 

KARNE ĆWICZENIA 

[K.IV] 

casus - akta sądowe 

+PODSUMOWANIE 

2 
casusy 

na aktach 
3.00 4.50 

 

KARNE 

WARSZTATY  

[K.W.I]  

omówienie mini casusów 

 domowych 

 

---- 2.00 3.00 

ZAJĘCIA ADMINISTRACYJNE 

 

AMINISTRACYJNE 

KONWERSATORIUM  

[A.01] 

zasady konstruowania skargi do WSA 

oraz skargi do NSA, postępowanie 

nieważnościowe i wznowieniowe 

 

60 
casusów 

opisowych 
3.00 4.50 

 

ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.I]  

casus - akta sądowe 

 

1 
casus 

na aktach 
1.30 2.25 

 

ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.II] 

casus - akta sądowe 

 

1 
casus 

na aktach 
2.00 3.00 
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ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.III] 

casus - akta sądowe 

 

1 
casus 

na aktach 
2.00 3.00 

 

ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.IV] 

casus - akta sądowe 

+ PODSUMOWANIE 

 

1 
casus 

na aktach 
3.00 4.50 

 

ADMINISTRACYJNE 

WARSZTATY  

[A.W.I]  

omówienie mini casusów 

 domowych 

 

---- 2.00 3.00 

WYKŁADY ONLINE 

 

CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.02]   

zasady reprezentacji i 

odpowiedzialności Skarbu Państwa 

10 
casusów 

opisowych 
online 

 

 

online 

 

 

 

CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.02]  

 zasady konstruowania apelacji w 

postępowaniu nieprocesowym 

 

10 
casusów 

opisowych 

online 

 

online 

 

 

CYWILNE KONWERSATORIUM 

 [C.04]  

współuczestnictwo, solidarność, 

odsetki 
 

10 
casusów 

opisowych 

online 

 

online 

 

 

CYWILNE KONWERSATORIUM 

 [C.05] 

WPZ, opłaty sądowe, 

koszty procesu 

 

10 
casusów 

opisowych 

online 

 

online 

 

 

KARNE KONWERSATORIUM 

 [K.02] 

subsydiarny i prywatny 

akt oskarżenia 

3 
casusy 

opisowe 

online 

 

online 

 


