Katowice, dnia 16 stycznia 2011 roku.
L. dz. Śl. IPA 12/ 12.

KOMUNIKAT NR 1/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA W KATOWICACH
Do wiadomości: KWP i Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego oraz podległe komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP,
Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe.

IPA to skrót od International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji założonego w dniu 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura
Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące policyjne służby z całego świata bez
różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest
stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie.
Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.

Wstąp do IPA
CEL ORGANIZACJI – Tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa
zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Do
stowarzyszenia należy obecnie ponad 390 tyś. policjantów z 60 krajów. Od 1977 roku
stowarzyszenie jest największą organizacją pozarządową na świecie i posiada status
doradcy Rady Ekonomicznej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Siedzibą
Stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą Kongres Światowy, odbywający się co
3 lata. Ostatni odbył się w 2009 roku w Turcji, a Prezydentem został wybrany Michael
Odysseos z Cypru. Związek Polski ze Stowarzyszeniem datuje się od 1990 roku, kiedy to
rozpoczęły się pierwsze nieoficjalne i oficjalne kontakty polskich policjantów z
policjantami z Europy Zachodniej. Kongres Założycielski Sekcji Polskiej IPA odbył się w
Kiekrzu pod Poznaniem w październiku 1992 r. Podczas 24 Konferencji w Rio de Janeiro w
Brazylii, dzięki wprowadzeniu przez policjantów z Sekcji Narodowej z Francji i Danii, Sekcja
Polska IPA stała się pełnoprawnym członkiem organizacji – co jednocześnie oznaczało, że
nasz kraj został uznany na arenie międzynarodowej, przez społeczność policyjną za kraj
w pełni demokratyczny. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 17 Grup Wojewódzkich,
które skupiają w swoich szeregach ponad 9.500 członków.

ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA – Powstała w dniu 12 lutego 1999
roku, podczas Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej w Katowicach, poprzez połączenie
w jednolity organizm trzech byłych grup wojewódzkich z Bielska – Białej, Częstochowy i
Katowic. Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia – Sekcja Polska,
skupia w swoich szeregach 4.000 członków i jest od 12 lat największą Grupą Wojewódzką
IPA w kraju. W ramach grupy funkcjonuje 40 regionów terenowych w Będzinie, Bielsku –
Białej, Bytomiu, Chorzowie, Chrzanowie, Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej,
Gliwicach, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Katowicach, Kłobucku, Knurowie, Lublińcu,

Mikołowie, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Pszczynie, Pyrzowicach, Pyskowicach,
Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu, Świętochłowicach, Siemianowicach
Śląskich, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu, Żorach i Żywcu. Członkowie
stowarzyszenia znani są z podejmowania różnorakich inicjatyw dla dobra obywateli.
Szczególnie jest to widoczne na terenie województwa śląskiego, gdzie organizacja
aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych zarówno poprzez własne inicjatywy i
działania, jak i wsparcie dla innych organizacji, fundacji czy też działań obywateli służących
poprawie bezpieczeństwa, rozwojowi demokracji i postaw obywatelskich, jak również
usuwaniu barier i przejawów dyskryminacji.

WSPÓŁPRACA

– Hasło wyrażone w dewizie: „służyć poprzez przyjaźń”

mobilizuje członków stowarzyszenia do aktywności nie tylko na płaszczyźnie zawodowej,
ale przede wszystkim pozazawodowej. Członkowie stowarzyszenia znani są z
podejmowania różnorakich inicjatyw dla dobra obywateli. W 2012 roku Śląska Grupa
Wojewódzka IPA obchodzi jubileusz 20 lat istnienia stowarzyszenia w Polsce. Udało nam
się zorganizować w ubiegłym roku na Śląsku ponad 200 imprez, w których uczestniczyło
ponad 120 tys. osób. Za dotychczasową działalność na Śląsku organizacja otrzymała Złotą
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

CZŁONKOWIE

– Mogą nimi być osoby pełniące służbę w Policji i Straży

Granicznej, jak również emeryci i renciści wymienionych formacji. Członkostwo
w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, a każdy członek jest obowiązany aktywnie
uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W Stowarzyszeniu występują następujące
rodzaje członkostwa: zwyczajne i asocjacyjne. Każda osoba opłacająca składkę
członkowską, otrzymuje legitymację członkowską według jednego, ściśle określonego
wzoru dla wszystkich Sekcji Narodowych. Ponadto każdy z członków Śląskiej Grupy IPA
otrzyma w 2012 r. naklejkę samochodową IPA. Wszystkie dodatkowe informacje znajdują
się na naszej stronie www.ipa-katowice.org w zakładce „Wstąp do IPA”.

DEKLARACJE – według wzoru w złączeniu do komunikatu po wypełnieniu należy
przekazać wraz ze zdjęciem 3x4 cm do przewodniczącego regionu IPA w jednostce
organizacyjnej Policji (koniecznie wypełnić wszystkie pola) lub przesłać bezpośrednio do
Mirosława Kołek. Na adres: Komenda Miejska Policji w Bielsku Białej, Komisariat 1 Policji,
43-300 Bielsko – Biała ul. Składowa 2. Ponadto należy dokonać jednorazowo wpłaty
wpisowego (20zł) i całorocznej składki członkowskiej (50zł) w sumie 70 na konto: Śląska
Grupa Wojewódzka IPA w Katowicach, ING Bank Śląski S. A. oddział w Katowicach nr
91 1050 1214 1000 0022 6456 1537 z dopiskiem składka członkowska i wpisowe 2012 zł.
Kopię wpłaty załączyć do wypełnionych deklaracji i zdjęcia. Opłata za kontynuację
członkostwa wynosi 50 zł płatna na powyższe konto z jednoczesnym powiadomieniem
przewodniczącego regionu IPA.

Servo per Amikeco

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – POLISH SECTION
MIEDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI – SEKCJA POLSKA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

FOTO

3x4 cm

www.ipapolska.pl

Region
WERSJA WWW

Grupa Wojewódzka
(wypisać jedynie w przypadku wtórnika)

1. OŚWIADCZENIE

Nr legitymacji IPA

PL-

2. DANE DO LEGITYMACJI

Pragnę uzyskać godność Członka Sekcji Polskiej IPA
(Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) i oznajmiam, że znane
mi są postanowienia Statutu IPA SP, do których przestrzegania
niniejszym się zobowiązuję.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) pełnię służbę w Policji/Straży Granicznej*
2) jestem emerytem/rencistą* wymienionych służb
Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystanie moich
danych osobowych przez Sekcję Polską IPA z siedzibą w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A oraz udostępniania ich jednostkom
terenowym w celu realizacji zadań statutowych, zgodnie z zasadami
zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz.U.133 poz.883 z późn. zmianami).
*niepotrzebne skreślić

Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Adres zameldowania
wyłącznie
dla potrzeb
bazy IPA

Podpis kandydata

3. DANE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

4. DANE O MIEJSCU PRACY
Nr identyfikacyjny

Adres do korespondencji
jeśli inny niż zameldowania

Data wstąpienia do
służby
Miejsce pracy
dla emerytów/rencistów
ostatnie miejsce pracy

Telefon kontaktowy
domowy lub GSM
e-mail

Tel. służbowy

5. OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA REGIONU.

UWAGA !!!

Kandydat spełnia wymogi statutowe do uzyskania członkostwa w Sekcji Polskiej IPA, dokonał

a) rubryki od 1 do 4 są obowiązkowe i wypełnia je wpłaty wpisowego i składki członkowskiej za bieżący rok
kandydat na członka IPA.
b) rubrykę 5 wypełnia uprawniona osoba
z Prezydium Regionu IPA SP.

Pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej z Prezydium Regionu

c) rubrykę 6 wypełnia uprawniona osoba
z Prezydium Grupy Wojewódzkiej IPA SP.
d) wypełniać drukowanymi literami –
w formularzu internetowym wypełnić rubryki
i wydrukować deklarację
e) nieczytelność, brak wymaganych danych
lub zdjęcie niezgodne z podanymi
wymiarami spowoduje zwrot deklaracji.
Statut i Regulamin działania Sekcji Polskiej IPA
znajduje się na stronie www.ipapolska.pl

6. OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA GRUPY
WOJEWÓDZKIEJ.
Kandydat spełnia wymogi statutowe do uzyskania członkostwa w Sekcji Polskiej IPA, dokonano
przekazania wpłaty wpisowego dla Sekcji Polskiej IPA

Pieczęć i czytelny podpis przedstawiciela Prezydium Zarządu GW

7. Adnotacje Referatu Legitymacji:
Wykonano legitymację nr

PL

Podpis osoby wykonującej:

Deklaracja zmieniona i wprowadzona uchwałą Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA na posiedzeniu w Krapkowicach
w dniu 18 marca 2011r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Katowice, dnia 5 lutego 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 35/ 12.

KOMUNIKAT NR 2/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA W KATOWICACH
Do wiadomości: Do wiadomości: KWP i Wydziały KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego oraz
podległe komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Państwowa
Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Centralny Zarząd Służby Więziennej i podległe jednostki
organizacyjne, SM Katowice, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

IPA to skrót od International Police Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji łączącego policyjne służby z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci,
rasy, barwy skóry, mowy i religii.

PRZEKAŻ IPA 1%
PODATKU
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Od 2007 roku ŚLĄSKA GRUPA WOJEÓWDZKA IPA posiada status OPP. Dzięki temu
od wielu lat jesteśmy społeczną organizacją aktywnie działającą na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i wiedzy w tym zakresie społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży.
Pozostałe cele działania to wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, nauka, edukacja,
oświata i wychowanie, w tym także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Środki pozyskiwane z 1 % przekazujemy również dla potrzebujących i ciężko
chorych członków stowarzyszenia, byłych policjantów i ich rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej. Po raz kolejny zbliża się termin złożenia deklaracji
podatkowych i możliwość przekazania waszego podatku na Organizację Pożytku
Publicznego. Liczymy że po raz kolejny zdecydujecie sią wesprzeć naszą działalność.
Wpisz w odpowiedniej rubryce PIT:

ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA IPA
KRS: 0000026054
Servo per Amikeco

Katowice, dnia 24 lutego 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 110/ 12.

KOMUNIKAT NR 3/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA
POLICJI - SEKCJA POLSKA W KATOWICACH
Do wiadomości: KGP, KWP i Wydziały KWP w Katowicach, Sekcja Polska IPA, WSPol. Szczytno, CSP Legionowo, Szkoły Policji w Pile i Słupsku, Zarząd II CBŚ, KMP
i KPP województwa śląskiego oraz podległe komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe
jednostki terenowe oraz Państwowa Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Centralny Zarząd Służby
Więziennej i podległe jednostki organizacyjne, JW. Agat, SM Katowice, Grupa Beskidzka GOPR, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska, informuje
o organizacji przez Region IPA Katowice VIII w dniu 28 kwietnia 2012 r. imprezy sportowej:

3. BIATHLON WIOSENNY ŚLĄSKIEJ IPA
Rozpoczęcie sportowej rywalizacji nastąpi o godzinie 11.00, start i meta usytuowane
zostaną na terenie Ośrodka Harcerskiego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w
Chorzowie przy ulicy Harcerskiej 3 b. Zapisy zawodników w dniu zawodów w godz. od 8.00 do
10.00. Trasa biegu to 3 rundy po 2 okrążenia wokół strzelnicy EMJOT, każda po około 2.000
metrów. Strzelanie 2 x po 10 naboi na stanowiskach tej strzelnicy.
Klasyfikacja: 1. do 35 lat oraz 2. powyżej 35 lat, dla kobiet i mężczyzn. Prowadzona
będzie osobna klasyfikacja dla sympatyków IPA. Opłata startowa dla członków
stowarzyszenia za okazaniem aktualnej legitymacji członkowskiej oraz zaproszonych służb
mundurowych wynosi 20 zł. Dla zwycięzców przewidziane zostały puchary medale i nagrody
rzeczowe, a dla wszystkich uczestników – pamiątkowe statuetki oraz upominki zależne od
hojności osób wspierających. Około godziny 16.00 zaplanowane zostało ogłoszenie wyników
w poszczególnych kategoriach IPA i wspólne grillowanie.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres
e – mail: biathlon@ipa-katowice.org Termin nadsyłania wypełnionych formularzy
zgłoszeniowych upływa w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Wszystkim osobom zgłoszonym do
udziału w zawodach, po tym terminie, jak również w dniu zawodów, organizator nie
zapewnia pakietu zawodnika. Wszystkich dodatkowych informacji o imprezie udziela
koordynator do spraw biegów Czesław Wizner tel. IPA mobile® 693 707 707 lub e-mail:
biathlon@ipa-katowice.org

Uwaga!
Ze względów organizacyjnych liczba zawodników biathlonu ograniczona zostaje do
88 uczestników. O udziale w biathlonie decyduje kolejność zgłoszeń.
Servo per Amikeco

KARTA ZGŁOSZENIA
3. BIATHLON WIOSENNY ŚLĄSKIEJ IPA
Imię i nazwisko zawodnika.

Data i miejsce urodzenia.
Adres zamieszkania: ulica i numer
mieszkania.
Kod pocztowy i miejscowość.

Adres e – mail.

@

Określenie przynależności np.
Region IPA, sympatyk IPA lub
inne służby mundurowe.
Informuję, że znam treść regulamin 3. Biathlonu Wiosennego IPA i zobowiązuję do
jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
sporządzenia i opublikowania sprawozdania i wyników z zawodów. Jednocześnie
oświadczam, że jestem zdolny/zdolna do udziału w 3. Wiosennym Biathlonie IPA i startuję na
własną odpowiedzialność.

------------------------------------------------------------

Miejscowość, data i podpis.

Wypełnioną ankietę prześlij na adres: biathlon@ipa-katowice.org

l. dz. Śl. IPA 111/12.

REGULAMIN 3. BIATHLON WIOSENNY ŚLĄSKIEJ IPA.
Organizatorem zawodów jest Śląska Grupa Wojewódzka IPA – Sekcja Polska, Region IPA Katowice VIII.
Wsparcie organizacyjne: Odlewnia Terlecki www.odlewnia.biz.pl i EMJOT www.strzelnica.com.pl

1.

Cel zawodów.
Popularyzacja strzelania i biegania jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie
ogólnej sprawności fizycznej. Wyłonienie zwycięzców indywidualnych w biathlonie.
2. Termin i miejsce zawodów.
28 kwietnia 2012 r., godzina 11. 00. Strzelnica EMJOT przy ul. Harcerskiej 3 b, 41 – 500 Chorzów.
Więcej na www.strzelnica.com.pl
3. Uczestnictwo.
W zawodach biorą udział członkowie IPA z ważną legitymacją oraz sympatycy IPA. Organizator
dopuszcza do udziału zaproszonych gości służb mundurowych. Warunkiem dopuszczenia zawodnika będzie
przedstawienie podczas weryfikacji aktualnej legitymacji członka, sympatyka IPA lub uczestnika programu służb
mundurowych i podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach.
Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 28
kwietnia 2012 r., w godzinach od 8. 00 do 10. 00. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać dokument
tożsamości do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa. O godzinie 10. 00 na terenie strzelnicy odbędzie się
odprawa techniczne przed zawodami. Uczestników zawodów obowiązują przepisy PZSS, IAAF i PZLA oraz
niniejszy regulamin. Istnieje możliwość treningu strzeleckiego w dniu zawodów od godziny 8. 00, na zasadach
ustalonych przez właściciela obiektu. Organizator zapewnia broń i amunicję, zawodnicy nie mogą startować z
własną bronią.
4. Przebieg zawodów.
Każdy z zawodników 3x pokonuje pętlę biegową z przeszkodami długości około 2.000 m. Po pierwszej i
drugiej zawodnik wbiega na wyznaczone wcześniej stanowisko strzeleckie, gdzie z pistoletu kal. 9 mm oddaje
10 strzałów do tarczy TS – 9 z odległości 25m. Pierwsze strzelanie wykonywane jest z pistoletu Glock, drugie z
broni długiej: PPSz. wzór 1941. Czas strzelania wliczony jest do czasu trwania konkurencji. W sumie startujący
pokonuje 3x 2 okrążenia strzelnicy i 2x strzelanie po 10 nabojów. Bezpośrednio po zakończonej konkurencji
biegowej, należy zameldować się na rzutni i wykonać w sumie 9 rzutów imitacją granatu do atrapy pocisku
artyleryjskiego, oddalonego o 5, 7 oraz 9 metrów. Za każde trafienie pocisku zawodnikowi odlicza się 5 sekund.
Obowiązuje następujący sposób oceniania uzyskanych wyników, zgodnie z kartą punktową (patrz załącznik),
każde trafienie w pole o wartości punktowej „7” (tzw. „butelka”) – 0 sekund karnych; trafienie w każde inne
pole punktowe poza „7” – plus 10 sekund karnych za każdą przestrzelinę; strzał poza sylwetką – plus 30 sekund
karnych za każdą przestrzelinę. Bonus – minus 10 sekund za każde trafienie w prostokąt z wartością punktową
„10” znajdujący się w środku „butelki”. O końcowym wyniku i miejscu zawodnika decyduje łączny czas biegu
i obu strzelań, z uwzględnieniem kar i bonusów. Strzelanie odbywa się w ochraniaczach słuchu i w okularach
ochronnych, które znajdują się na stanowisku strzeleckim.
 Stanowiska strzeleckie przydzielane są w drodze losowania.
 Na stanowisku strzeleckim zawodnik otrzymuje broń i dwa naładowane magazynki.
 Powstałe w czasie strzelania zacięcia zawodnik usuwa samodzielnie.
 W przypadku wystąpienia zacięć nie ma zastosowania zasada „zatrzymywania czasu”.
5. Kategorie wiekowe.
Przewidziano klasyfikację indywidualną kobiet i mężczyzn w kategorii wiekowej K i M 35 lat oraz
powyżej K i M 35 lat. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie zawodów, przez co najmniej 4 zawodników.
W przypadku mniejszej liczby zawodników w kategorii wiekowej, stosuje się kategorię OPEN. Przewidziana jest
osobna kategoria open dla „Sympatyk IPA”.
6. Nagrody.
Za miejsca I – III: medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe zależne od hojności osób wspierających.
Najlepszy zawodnik otrzymuje puchar. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowa statuetkę.
7. Warunki bezpieczeństwa.
 Przestrzegać bezwzględnie poleceń i komend sędziów.
 Nie kierować broni w kierunku osób bez względu na odległość.
 Broń ładować jedynie na stanowisku strzeleckim.
 W czasie dołączania magazynka do broni i wprowadzania naboju do komory nabojowej wylot lufy
kierować w kierunku tarczy – celu.
 Na stanowiskach strzeleckich mogą przebywać tylko zawodnicy i prowadzący strzelanie (sędziowie).
 Zacięcie broni w czasie strzelania zgłaszać poprzez uniesienie wolnej ręki (wspomagającej) do góry i
dodatkowo meldować głosem „zacięcie”. Po dojściu sędziego przystąpić samodzielnie do usunięcia
zacięcia.



Po zakończeniu strzelania dokonać kontroli komory nabojowej, następnie pozostawić zamek w
skrajnym tylnym położeniu i odłączyć magazynek.
 Na komendę „przerwij ogień” natychmiast zdjąć palec z języka spustowego i czekać na dalsze
polecenia sędziego.
 Podczas strzelania obowiązuje stosowanie ochronników słuchu i okularów strzeleckich.
8. Ustalenia końcowe.
Do rozstrzygania wszelkich spraw spornych dotyczących zawodów upoważniony jest jedynie
Organizator. Wszystkie protesty zgłoszone podczas zawodów zostaną rozstrzygnięte w czasie ich trwania po
wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł; rozpatrywać je będzie zespół odwoławczy w składzie: kierownik
zawodów i sędziowie. Opłata startowa w kwocie 20 zł od zawodnika.
9. Kontakt z organizatorem
 Czesław Wizner, tel. 693 707 707, e-mail: biathlon@ipa-katowice.org
Uwaga!!!
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. Odebranie numeru
startowego jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu zawodów.
Liczba zawodników ograniczona do 88 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Noclegi można rezerwować w hotelu SKAUT położonym w odległości 50 m od miejsca rozgrywania
zawodów: www.hotel-chorzow.pl

Załącznik. Przeliczenie trafień w określone pola na czas. Tarcza Ts – 9.
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Katowice, dnia 18 marca 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 159/ 12.

KOMUNIKAT NR 4/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA W KATOWICACH
Do wiadomości: Do wiadomości: KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego
oraz podległe komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Państwowa
Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna i podległe jednostki
organizacyjne, Straż Miejska w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium

Zarządu

Śląskiej

Grupy

Wojewódzkiej

Międzynarodowego

Stowarzyszenia Policji, informuje o organizacji 14. edycji akcji:

SPRAWDŹ SWÓJ SAMOCHÓD
NA WIOSNĘ
Akcja przeprowadzona zostanie w sobotę w dniu 31 marca 2012 r. w Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów w Mysłowicach „Auto – Lambda”, przy ulicy Obrzeżnej Północnej
13 (okolice autogiełdy). Patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Katowicach. Podczas akcji w godzinach od 900 do 1400, dokonana zostanie
bezpłatna ocena stanu technicznego

pojazdów, w tym badanie dodatkowe

amortyzatorów, emisji spalin i ustawienia świateł. W trakcie badań można równocześnie
dokonać odpłatnego badania technicznego pojazdu.

Zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia, funkcjonariuszy Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Izby
Celnej, Grupy Beskidzkiej GOPR, Straży Miejskiej oraz pracowników cywilnych służb
mundurowych, dbających o bezpieczeństwo w ruchu drogowym do udziału w
przedmiotowym przedsięwzięciu.

Servo per Amikeco

Katowice, dnia 1 maja 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 275/ 12.

KOMUNIKAT NR 5/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA W KATOWICACH
Do wiadomości: Do wiadomości: KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego
oraz podległe komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Państwowa
Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna i podległe jednostki
organizacyjne, Straż Miejska w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska, informuje o organizacji przez Region IPA
Katowice IV w miesiącu lipcu 2012 r. na terenie Katowic i aeroklubu w Częstochowie,
kolejnej 6. edycji:

SKOKÓW
SPADOCHRONOWYCH IPA
Zajęcia dla grupy IPA, prowadzone będą przez instruktorów jednostek służb
mundurowych w oparciu o najwyższe standardy stosowane przy realizacji tego rodzaju
szkoleń. Szkolenie składać się będzie z 16 godzin zajęć teoretycznych, 4 godzin zajęć
praktycznych oraz 3 skoków ze spadochronem typu „Skrzydło”. W szkoleniu mogą brać
udział osoby pełnoletnie, członkowie stowarzyszenia i innych służb mundurowych oraz ich
krewni i znajomi.
Zajęcia realizowane będą w dniach od 13 do 15 lipca 2012 roku (piątek –
niedziela). Pierwszy dzień – część teoretyczna, odbędzie się w Katowicach, pozostałe dwa
dni: część praktyczna i skoki w Częstochowie. Szczegóły ustalone zostaną po stworzeniu
grupy osób zainteresowanych. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi około 1.000 zł od
osoby (koszt kursu, badań lekarskich, ubezpieczenia OC i książeczki skoków).
Zgłoszenia do uczestnictwa do przyjmowane są do dnia 6 lipca 2012 r., na adres
e – mail: dariusz.walczak@ipa-katowice.org
Dodatkowych informacji o przedsięwzięciu szkoleniowym udziela: Dariusz Walczak
pod numerem telefonu 665 80 80 80 lub MSW 8516 290 (32x6069 290).
Servo per Amikeco

Katowice, dnia 9 maja 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 333/ 12.

KOMUNIKAT NR 6/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA W KATOWICACH
Do wiadomości: KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego oraz podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Państwowa Straż Pożarna w
Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna i podległe jednostki organizacyjne, Straż
Miejska w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji – Sekcja Polska, informuje o możliwości wzięcia udziału w 9. edycji targów:

ProfiAuto Show 2012
Targi motoryzacyjne odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2012 r. w hali katowickiego
„Spodka” przy Alei Wojciecha Korfantego 35. Podczas targów prezentuje się ponad 100
wystawców z całego świata. Prezentowane będą najnowsze modele samochodów, rozwiązania
technologiczne, fachowe szkolenia oraz wyposażenie warsztatowe. Są to od wielu lat, najbardziej
cenione targi na rynku samochodowych części zamiennych i wyposażenia warsztatowego.
Impreza będzie wyjątkową gratką dla wszystkich fanów motoryzacji i mechaniki samochodowej.
Na uczestników czekać będą liczne pokazy, atrakcje i konkursy. Szczegóły poniżej:
PIERWSZY DZIEŃ - SOBOTA 26 maja
START od 10.00 - music show i konkursy z nagrodami, pokazy: mody, tańca, barmańskie; 15.0015.30 - losowanie i wręczenie nagród dla publiczności; od 15.40 - koncerty zespołów muzycznych:
„Mirash”, „Kuba Nycz” „Absta”, „Bandaż Elastyczny”; 19.20-19.30 - konkurs Miss ProfiAuto 2012;
20.00-20.30 - pokazy motocrossowe; 20.30-20.45 Finał konkursu Miss ProfiAuto 2012; 20.4521.00 Losowanie i wręczenie nagród dla publiczności; 22:00-23:00 „Erotic Show” oraz „DJ Night”.
DRUGI DZIEŃ - NIEDZIELA 27 maja
START od 10.00 - music show i konkursy z nagrodami; KILKUKROTNIE w ciągu dnia - pokazy
motocrossowe, pokazy taneczne; koncerty zespołów „Krzysztof Ster”, „Seven On Seven”, „Droga
Ewakuacyjna”.
Dokładne informacje i harmonogram wydarzeń dostępny na stronie www.moto-targi.pl
Do dyspozycji stowarzyszenia mamy 100 jednoosobowych-jednodniowych karnetów dla
osób dorosłych (dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny). W związku z powyższym wszystkich chętnych do
udziału w targach proszę o przesłanie na adres e-mail: kontakt@ipa-katowice.org wiadomości
zawierającej dane: imię i nazwisko, przynależność do IPA (nr legitymacji IPA/zasłużonego/
sympatyka/mundurowego/etc.) liczbę zamawianych karnetów oraz adres do doręczenia karnetu
(ulica, nr domu i mieszkania oraz kod i miejscowość).

Servo per Amikeco

Katowice, dnia 6 września 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 621/ 12.

KOMUNIKAT NR 7/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA W KATOWICACH
Do wiadomości: KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego oraz podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Paostwowa Straż Pożarna w
Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna i podległe jednostki organizacyjne, Straż
Miejska w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji – Sekcja Polska, informuje o organizacji przez Region IPA Katowice VIII imprezy sportowej:

PÓŁMARATON ŚLĄSKIEJ IPA CHORZÓW 2012
Impreza odbędzie się 7 października 2012 roku w Parku Śląskim (były Wojewódzki Park
Kultury i Wypoczynku) w Chorzowie. Rozpoczęcie sportowej rywalizacji nastąpi o godzinie 11.00,
Zawodnicy na start muszą się zgłosid do godz. 10:50. Bieg odbędzie się na pętli długości 7 km
(pokonywanej trzykrotnie). Długośd trasy: 21,097 km. Trasa biegu posiada atest Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki.
Zawodników obowiązują zapisy regulaminu Półmaratonu IPA oraz szczegółowe zapisy
regulaminu Silesia Półmaraton, zamieszczone na stronie internetowej www.silesiapolmaraton.pl
Po zawodach, dla wszystkich uczestników kategorii IPA oraz zaproszonych gości
przewidziany jest udział w spotkaniu, podczas którego nastąpi oficjalne zakooczenie zawodów.
Informacja, w formie pisemnej, o miejscu wspólnego zakooczenia zawodów zostanie przekazana
podczas weryfikacji w dniu zawodów.
Wszystkich dodatkowych informacji o imprezie udziela koordynator ds. biegów:
Czesław Wizner
tel. IPA mobile® 693707707
e-mail: cylek@op.pl
Regulamin w załączeniu

Servo per Amikeco
Prezydium Zarządu
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
Sekcja Polska

PÓŁMARATON ŚLĄSKIEJ IPA
CHORZÓW 2012

Organizatorem zawodów jest Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska Region IPA Katowice VIII.
Dyrektor zawodów:
Czesław Wizner
tel. +48 693 707 707
e-mail: cylek@op.pl
(kontakt tylko w sprawie Biegu IPA)

Do sklasyfikowania w kategorii IPA mają prawo członkowie, Sympatycy IPA,
uczestnicy Programu Służb Porządku Prawnego IPA oraz zaproszeni przez organizatora
goście.
Warunkiem uczestnictwa w kategorii IPA, jest przedstawienie
podczas weryfikacji aktualnej (znaczek na 2012 rok)
legitymacji IPA lub ważnej karty Sympatyka, bądź członka
Programu Służb Porządku Prawnego na 2012 rok.
Zawody odbędą się w dniu 7 października 2012 roku na terenie Parku Śląskiego w
Chorzowie. Bieg rozegrany zostanie w ramach Silesia Półmaraton. Zgłoszenia z zaznaczeniem
kategoria IPA, przyjmowane są na stronie internetowej biegu www.silesiapolmaraton.pl
Zawodników obowiązują niniejsze zapisy regulaminu oraz
szczegółowe zapisy regulaminu SILESIA PÓŁMARATON.
W ramach kategorii IPA przewiduje się przeprowadzenie następujących klasyfikacji:
- klasyfikacja wiekowa członków i sympatyków IPA:
mężczyźni do 40 lat oraz powyżej 40 lat
kobiety bez podziału na kategorie wiekowe
- Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki
oraz nagrody rzeczowe zależne od hojności sponsorów.
- Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe medale pamiątkowe oraz pakiety
sponsorskie.
- Po zawodach przewidziany jest udział wszystkich zawodników kategorii IPA w
bankiecie, podczas którego nastąpi oficjalne zakooczenie zawodów. Informacja w
formie pisemnej o miejscu wspólnego zakooczenia zawodów zostanie przekazana
podczas weryfikacji w dniu zawodów.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Katowice, dnia 13 września 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 636/ 12.

KOMUNIKAT NR 8/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA W KATOWICACH
Do wiadomości: KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego oraz podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Paostwowa Straż Pożarna w
Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna i podległe jednostki organizacyjne, Straż
Miejska w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji – Sekcja Polska, informuje o organizacji przez Region IPA Pyrzowice:

KARTINGOWYCH
DŁUGODYSTANSOWYCH
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW
SŁUŻB MUNDUROWYCH
29 września 2012 roku na torze WRT-Karting w Tychach przy
ulicy Przemysłowej 55. Start sportowych zmagao o godzinie 12.00.
Impreza odbędzie się

Szczegółowych informacji udziela:
Tomasz Figiel
tel. 602496732
e-mail: karting@ipa-pyrzowice.pl
W załączeniu karta zgłoszenia do imprezy.

Servo per Amikeco
Prezydium Zarządu
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
Sekcja Polska
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KARTA ZGŁOSZEŃ
KARTINGOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH
W WYŚCIGACH DŁUGODYSTANSOWYCH
NAZWA DRUŻYNY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
ZAWODNICY (IMIĘ I NAZWISKO)
KAPITAN DRUŻYNY

1.

ZAWODNICY

2.
3.
4.
5.

KONTAKT

..

Telefon :
E-mail :

WAGA ZAWODNIKÓW
(łączna waga całej drużyny)

Zgłoszenia i informacje: Tomasz FIGIEL telefon: 602-496-732 (IPA Mobile)
UWAGA ! Skan wypełnionej karty proszę przesłać na adres: karting@ipa-pyrzowice.pl
lub tutomekef@o2.pl
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Katowice, 14 listopad 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 764/12.

KOMUNIKAT NR 10/ 2012
PREZYDIUM ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach
Do wiadomości: Wydziały KWP w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego i podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Szkoła Policji w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe
jednostki terenowe oraz Paostwowa Straż Pożarna w Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu
Drogowego w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, Zespół
Pieśni i Taoca „Śląsk”

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje o organizacji następnej
edycji akcji:

SPRAWDŹ
SWOJE AUTO PRZED ZIMĄ
Akcja przeprowadzona zostanie w dniu 1 grudnia 2012r. w Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów „Auto – Lambda” w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 13
(okolice autogiełdy).
Podczas akcji w godzinach od 900 do 1400, dokonana zostanie bezpłatna ocena
stanu technicznego pojazdów, w tym badanie dodatkowe amortyzatorów, emisji spalin i
ustawienia świateł.
Zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia oraz

Policjantów,

Strażników Granicznych i pracowników cywilnych obu formacji, dbających o
bezpieczeostwo w ruchu drogowym przed zbliżającym się okresem zimowym, do udziału
w przedmiotowym przedsięwzięciu.

Katowice, 26 listopad 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 766/12.

KOMUNIKAT NR 11/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA
Do wiadomości: KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego oraz podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Paostwowa Straż Pożarna w
Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna i podległe jednostki organizacyjne, Straż
Miejska w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje że Region IPA Pyrzowice
serdecznie zaprasza na kolejne zawody kartingowe organizowane pod honorowym patronatem
Prezydenta miasta Tychy

SPEED RACE 2012
Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 15 grudnia 2012r. Na torze WRT - Karting w Tychach przy
ul. Przemysłowej 55 i są to ostatnie zawody w tym sezonie!
Zapraszamy wszystkich chętnych członków i sympatyków stowarzyszenia do udziału w tym
przedsięwzięciu.

Zgłoszenia przyjmuje:
Tomasz FIGIEL
tel: 602-496-732 e-mail: karting@ipa-pyrzowice.pl
(karta zgłoszeniowa wzałączniku)
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KARTA ZGLOSZEN
ZAKONCZENIE SEZONU 2012
KARTINGOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH
W WYŚCIGACH DŁUGODYSTANSOWYCH
NAZWA DRUŻYNY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
ZAWODNICY (IMIĘ I NAZWISKO)
KAPITAN DRUŻYNY

1.

ZAWODNICY

2.
3.
4.

KONTAKT

Telefon :
E-mail :

WAGA ZAWODNIKÓW
(łączna waga całej drużyny)

Zgłoszenia i informacje: Tomasz FIGIEL telefon: 602-496-732 (IPA Mobile)
UWAGA ! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami lub pismem maszynowym.
Skan wypełnionej karty proszę przesłać na adres:
karting@ipa-pyrzowice.pl lub tutomekef@o2.pl
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Katowice, 3 grudnia 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 778/12.

KOMUNIKAT NR 12/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA
Do wiadomości: KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego oraz podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Paostwowa Straż Pożarna w
Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna i podległe jednostki organizacyjne, Straż
Miejska w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje że Region IPA Zarząd
Regionu IPA Cieszyn 1 serdecznie zaprasza na wypoczynek do Bułgarii w miejscowości Albena w
3,5 * hotelu Vita Park usytuowanym niedaleko morza

BUŁGARIA - SUPER ALL INCLUSIVE
ALBENA - kompleks turystyczny bułgarskiego wybrzeża przyciągający specyficznym i naturalnym
klimatem oddalony ok.30km od Warny. Albena jest przepięknym miejscem na wybrzeżu Morza
Czarnego, dobrze ulokowanym i dogodnie przystosowanym dla turystów.
OFERTA 10 DNIOWA:
1 dzień: Wylot z Katowic, przylot do Bułgarii i zakwaterowanie.( godziny wczesno poranne , na
obiad już w ośrodku )
2-10 dzień- pobyt na miejscu i możliwośd korzystania z wycieczek fakultatywnych.
10 dzień- wykwaterowanie i wylot do Polski( po obiedzie )
Cena obejmuje:








noclegi
wyżywienie ULTRA ALL INCLUSIVE,
przelot samolotem charterowym
opłaty lotniskowe,
dopłaty paliwowe,
transfer lotnisko – hotel – lotnisko,
opiekę rezydenta I VIZA ( 10 euro od osoby)

Wyżywienie ULTRA ALL INCLUSIVE
Śniadanie w godz. 07:30-10:00 - kontynentalne i angielskie śniadanie oferuje duży wybór
kiełbasek, sera, świeżych owoców oraz desery, naleśniki, rogaliki.
Obiad w godz. 12:30-14:30- Kuchnia międzynarodowa włączająca bogaty asortyment rozmaitych
dao i sałatek, specjalnie dziecięce menu, wegetariaoski bufet z niskokalorycznymi potrawami,
owoce itp.
Kolacja w godz. 18:30-21:30 - W ofercie różnorodne dania kuchni międzynarodowej w tym
potrawy wegetariaoskie i niskokaloryczne.
Wieczory tematyczne: bułgarskie, włoskie, dania z ryb.

W Snack Barze w ramach Ultra All Inclusive w godz.11:00-16:30 podawane są kanapki, kebab,
pizza, makaron, pieczone ziemniaki, napoje gorące, desery, ciastka, owoce.
W Barze Havana na plaży i restauracji w godz. 11.30-16.30 podawane są: pizza, sałatki, kanapki,
dania z grilla, owoce, piwo, kawa.
Lody serwowane są od 11:00 do 21:30 w restauracji hotelowej przy bufecie dla dzieci.
Restaurację A la carte turyści mogą odwiedzid raz podczas pobytu, należy wcześniej zrobid
rezerwację w recepcji hotelowej nie później niż do 12:00 tego samego dnia, na który robimy
rezerwację.
Drinki w Ultra All Inclusive - serwowane cały dzieo w lobby barze, barze przy basenie, snack barze,
restauracji A la carte oraz w restauracji głównej: oryginalne alkohole importowane (szkocka,
irlandzka i amerykaoska whisky, rum, gin, wódka, brandy, campari, tequila, likiery, włoski wermut,
francuskie drinki anyżowe, uzo) oraz alkohole bułgarskie (rakija, wino, wino gazowane, piwo
beczkowe), soki owocowe, woda mineralna, kawa, koktajle i drinki.
Godziny otwarcia:
Lobby Bar: 10.30 - 24.00
Bar przy basenie: 10.00 - 21.30
Bar- restauracja: 12.30 - 14.30 / 18.30 - 21.30
Lokalizacja:
VITA PARK*** jest w górnej części Albeny. Do piaszczystej szerokiej plaży w Albenie około
950 m. Do centrum ze sklepami i miejscami rozrywki kilka minut spacerem
Zakwaterowanie:
Pok. 2 os. z możliwością 1 lub 2 dostawek lub studia 4 os.(2 pok. 2 os.w tym pokój
przechodni), wyposażone w łazienkę(WC, prysznic, umywalka), klimatyzację, balkon, TV oraz
telefon.
Infrastruktura:
DODATKOWO (bez dopłaty): autobus dowożący na plażę co 30 minut, parasol i leżaki przy basenie
i na plaży, plac zabaw, WiFi w holu, boiska do siatkówki i koszykówki
CENA : wynegocjowana cena bardzo korzystna, gdyż pobyt od 2 – 12 lipca 2013 to już pełnia sezonu
osoba dorosła - 2.682 zł
dorosła w dostawce - 2.168 zł
dziecko 2-14 - 1.199 zł
dziecko 0-2 - 99 zł
ZAPISY do kooca grudnia 2012 , przy zapisie wpłata 10% ceny odpowiednio :
( 270 zł, 210 zł,110 zł.,10 zł ) Jest to wymóg biura podróży
Następna wpłata 50 % do 10 lutego 2013 (1.300zł 1050 zł 550 zł 50 zł.)
pozostała 3 rata reszta kwoty do kooca maja 2013 roku
Zapisy u Janusza KOŁDER 604220291
Janusza PODŻORSKIEGO 667104104

Katowice, 31 grudzień 2012 roku.
L. dz. Śl. IPA 805/12.

KOMUNIKAT NR 13/ 2012
ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO
STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA
Do wiadomości: KWP w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, Zarząd II CBŚ, KMP i KPP województwa śląskiego oraz podległe
komisariaty policji, OPP, SPPP, SPAP, Śląski Oddział Straży Granicznej i podległe jednostki terenowe oraz Państwowa Straż Pożarna w
Katowicach, Izba Celna w Katowicach, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Więzienna i podległe jednostki organizacyjne, Straż
Miejska w Katowicach, Grupa Beskidzka GOPR, ZOZ MSWiA w Katowicach.

Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, informuje o ofercie wypoczynkowej

NARTY WE WŁOSZECH
TERMIN: 8 luty - 16 luty 2013 r.
ZAKWATEROWANIE:
Casa Soggiorno Alpino - to dom wypoczynkowy, położony w Laggio di Vigo di Cadore w samym
Sercu Dolomitów, w centrum regionu Cadore na wysokości 1000 m n.p.m.. Do sklepów i poczty
300 m. Panuje tu prawdziwie rodzinna atmosfera, jest to doskonałe miejsce na zabawę i
wypoczynek dla każdego. Na terenie ośrodka znajduje się bar, 2 jadalnie, sala TV, biblioteka,
kaplica oraz sala konferencyjna, sala kinowa, pomieszczenie przeznaczone na regenerację nart.
Dom wypoczynkowy Alpino dysponuje 60 pokojami z łazienkami. Odległości do wyciągów
narciarskich : 5 km Auronzo, 30 km Misurina, 40 km Cortina D`Ampezzo. Zapewniony bezpłatny
dowóz autokarem na stoki i z powrotem.

CENA: 1350 zł
zawiera następujące świadczenia:
1. Wyżywienie HB : śniadania wzmocnione + obiadokolacje z wodą min.i ¼ l wina,
2. 6 pełnych dni na stokach dni ( 6 noclegów w pokojach 2, 3, 4 osobowych wg. otrzymanej
listy ),
3. Ubezpieczenie NW, KL, bagaż - SKI (AXA TUiR S.A., O/Katowice, ul. Chorzowska 50/1),
4. Licencjonowany pilot - rezydent,
5. Dowóz na stoki i ze stoków,
6. Impreza taneczna z włoskim DJ,
7. Transport autokarem LUX w obie strony ( klimatyzacja, bar, video, WC ),
8. Podatek VAT.
SKIPASS płatny osobno obejmuje stoki: 5 x Cortina, 1 x San Vito di Cadore. Cena skipassu z 20%
rabatem - 188 EUR, dla dzieci zniżki w zależności od wieku.
ORGANIZATOR / KONTAKT:
Adriatyk Tour
Katarzyna Wójciak, ul. Bażantów 12M, 40-688 Katowice
tel.0048 604238353, tel/fax 0048 32 601 26 16, e-mail: adriatyktour@gmail.com
Nr zaświadczenia o wpisie Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Śląskiego - 857.

PROGRAM NART WE WŁOSZECH 2013
SKI SAFARI – codziennie inne stoki
STOKI CORTINA D`AMPEZZO: SOCRPES, POCOL, POMEDES,
TOFANE, RA VALLES, FALORIA, MONTE CRISTALLO.
STOK: SAN VITO DI CADORE.
1 dzień - wyjazd z Polski godzina 21.00 ze wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca;
2 dzień - przyjazd ok. 14:00, odpoczynek, spacer po okolicy,
19:00 kolacja, spotkanie organizacyjne, rozdanie skipassów;
3 dzień - 7:30 śniadanie, 8:10 wyjazd na stok, 9:15 – 16:00 San Vito di Cadore, 19:00 kolacja;
4 dzień - 7:30 śniadanie, 8:10 wyjazd na stok, 9:15 – 16:00 Cortina D’Ampezzo, 19:00 kolacja;
5 dzień - 7:30 śniadanie, 8:10 wyjazd na stok, 9:15 – 16:00 Cortina D’Ampezzo, 19:00 kolacja;
6 dzień - 7:30 śniadanie, 8:10 wyjazd na stok, 9:15 – 16:00, Cortina D’Ampezzo 19:00 kolacja;
7 dzień - 7:30 śniadanie, 8:10 wyjazd na stok, 9:15 – 16:00 Cortina D’Ampezzo, 19:00 kolacja;
8 dzień - 7:30 śniadanie, 8:10 wyjazd na stok, 9:15 – 16:00 Cortina D’Ampezzo, 19:00 kolacja;
Wyjazd do kraju 20.00 - pokoje dostępne do 20.00
9 dzień - ok. 12:00 przyjazd do kraju.
Przykładowe śniadania:
na zmianę: jajecznica lub parówki
zawsze: salami, szynka, ser żółty dżem, miód,
pieczywo, herbata, mleko, płatki śniadaniowe,
kakao, kawa.
Przykładowy jadłospis:
DZIEŃ PIERWSZY
pierwsze danie: lasagnie po bolońsku
drugie danie: eskalopki w białym winie
dodatek: frytki
Sałata z pomidorami lub marchewką
DZIEŃ DRUGI
pierwsze danie: makaron w sosie pomidorowym
drugie danie: kotlet schabowy
dodatek: ziemniaki gotowane
Sałata z pomidorami lub marchewką
DZIEŃ TRZECI
pierwsze danie: makaron w sosie pomidorowym
drugie danie: hamburger, ziemniaki pieczone
dodatek: marchewka gotowana w śmietanie
Sałata z pomidorami lub marchewką
DZIEŃ CZWARTY
pierwsze danie: zupa jarzynowa
drugie danie:zapiekanka z salami i warzywami
dodatek: duszona kapusta
Sałata z pomidorami lub marchewką
PIĄTY DZIEŃ
pierwsze danie: makaron zawijany z serami
drugie danie: sztuka mięsa w sosie
dodatek: pieczone ziemniaki, szpinak
Sałata z pomidorami lub marchewką
DZIEŃ SZÓSTY
pierwsze danie: zupa kremowa z zielonego groszku
drugie danie: schab duszony
dodatek: gotowane warzywa
Sałata z pomidorami lub marchewką
Zawsze do obiadokolacji deser w postaci: ciasto lub owoce
oraz woda mineralna i ¼ l wina

szczegółowe informacje o ośrodku:

www.afrsinistrapiave.it

