International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava
Košice, 4. 4. 2018

IPA-SK/2018/7-003

IPA Maratón a IPA Polmaratón
International Police Association - Slovenská sekcia IPA v spolupráci s Maratónskym klubom
Košice v rámci 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa uskutoční 7. októbra 2018
v meste Košice, organizuje pre členov IPA 1. ročník IPA Maratónu a 1. ročník IPA Polmaratónu.
1. Kto sa môže zúčastniť?
Podmienkou účasti na IPA Maratóne alebo IPA Polmaratóne je členstvo v IPA v príslušnom
kalendárnom roku.
2. Spôsob registrácie.
Účastník pri Online – registrácii v rámci posledného piateho kroku prihlasovania „5/5 – SUMÁR
a POTVRDENIE“ po rozkliknutí ponuky „Podrobnosti“ v políčku „Poznámka“ vypíše písmená
„IPA“. Za registrovaného účastníka sa považuje osoba, ktorá riadne vypísala prihlasovací formulár,
súhlasila so všeobecnými podmienkami účasti na maratóne alebo polmaratóne a uhradila štartovné.
Účastník zároveň zašle svoje údaje (označenie maratón alebo polmaratón, štartovné číslo, priezvisko
a meno) Územnej úradovni Košice Slovenskej sekcie IPA v termíne do 30. júna 2018 na mail
ipa.kosice.sk@gmail.com.
Registráciou s príslušnosťou k IPA účastník zároveň súhlasí s poskytnutím osobných údajov
v rozsahu uvedenom v Online – registrácii pre potreby Slovenskej sekcie IPA.
3. Čo ak som už zaregistrovaný a chcem byť registrovaný aj v rámci podujatia IPA?
Ak člen IPA je už registrovaný ako účastník maratónu alebo polmaratónu v roku 2018 a praje si byť
registrovaný aj v rámci IPA Maratónu alebo IPA Polmaratónu v roku 2018, môže takto urobiť
doplnením údaja v rámci Online – registrácie v piatom kroku podľa bodu 2.
4. Termín registrácie a doplnenie údajov.
Účastník sa môže na IPA Maratón a IPA Polmaratón registrovať alebo doplniť údaje v termíne
do 30. júna 2018.
5. Propozície
MARATÓN
https://www.kosicemarathon.com/maraton/

POLMARATÓN
https://www.kosicemarathon.com/polmaraton/

6. On-line registrácia
https://registration.kosicemarathon.com/
7. Slovenská sekcia IPA vyhodnotí účastníkov IPA Maratónu a IPA Polmaratónu v kategórii „muži“ a
„ženy“:
a) pri umiestnení na 1. až 3. mieste z prihlásených členov IPA diplomom Slovenskej sekcie IPA za
umiestnenie,
b) pri umiestnení od 4. miesta z prihlásených členov IPA diplomom Slovenskej sekcie IPA za
účasť.
8. Kontakt na spoluorganizátora
Územná úradovňa Košice Slovenskej sekcie IPA
sekretár: Mgr. Juraj Veselovský 0918444424
mail: ipa.kosice.sk@gmail.com
Ing. Ján Kovalčik, v. r.
prezident
Slovenskej sekcie IPA

