
 
 
 

 

Premýšľate ako aktívne a príjemne stráviť sobotňajšie popoludnie?  

Príďte si s nami opäť „zabowlovať“. 

 

 
   

Bowling je šport, ale čo ráz viac aj zábava. O tom sa vlani na bowlingovom podujatí Slovenskej 

sekcie IPA organizovanom v Bratislave presvedčila vyše stovka našich členov a členiek 

povzbudzovaných ich rodinnými príslušníkmi, partnermi a partnerkami. Keďže minuloročné 

bowlingové podujatie malo veľký ohlas, Slovenská sekcia IPA sa rozhodla i v tomto roku zopakovať 

rovnaké podujatie, na ktoré Vás srdečne pozýva ... kde a kedy?  

 

 
 

Program: Bowlingové popoludnie strávime bowlovaním v 4-členných tímoch, ktorých 

registrácia bude prebiehať od 13. h. Bowlovanie vypukne o 14. h. 

Bowlingové výkony, ako inak, vyhodnotíme a aj oceníme. Počas 

registrácie, ale aj bowlovania sa posilníme pripraveným občerstvením. 

K bowlingovému tréningu, dopingu či rozptýleniu nám bude k dispozícii 

taktiež bar a reštaurácia.  

Kde BNC nájdete: Bratislava (Trnávka), Turbínova 1; GPS: S 48° 10´23", V 17° 09´23" 
 

Registrácia: 

 

Podujatie je určené pre členov Slovenskej sekcie IPA a je limitované 

účasťou 50 tímov, t.j. 200 hráčov. Počet tímov z jednej územnej 

úradovne nie je obmedzený.  

Ak máte záujem zúčastniť sa tohto podujatia, zaregistrujte sa zaslaním 

prihlášky podľa pokynov uvedených v prihláške. 

Uzávierka registrácie je 5. novembra 2012. 
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Účastnícky poplatok: 

 

Účastnícky poplatok je 24 Eur na tím a je ho potrebné uhradiť 

najneskôr 5. novembra 2012 bankovým prevodom na účet Slovenskej 

sekcie IPA: 

Názov účtu: 

Číslo účtu: 

Variabilný symbol: 

Účel platby: 

International Police Association (IPA) – Slovenská sekcia 

2627712270/1100 

2011 

Bowling + názov tímu 

Stornovanie účasti: V prípade stornovania účasti po 5. novembri 2012 zo strany prihláseného 

tímu sa zaplatený účastnícky poplatok nevracia. 

Zrušenie podujatia: Slovenská sekcia IPA si vyhradzuje právo zrušiť podujatie v prípade, že 

sa neprihlási dostatočný počet tímov (min. 20 tímov). V prípade zrušenia 

podujatia zo strany Slovenskej sekcie IPA, bude zaplatený účastnícky 

poplatok vrátený.  
 

Ste mimobratislavskí... 

Ani to nie je problém. V komplexe Bowlingového 

národného centra je aj *** hotel, ktorý môžete 

k ubytovaniu v Bratislave využiť. Ceny ubytovania  

si môžete pozrieť na www.bnc-sk. 

 
 

                                                   
Ak ste sa v minulom roku do nášho bowlingového podujatia nezapojili, neukráťte sa v tomto 

roku o jedinečnú príležitosť zažiť s nami krásne sobotňajšie popoludnie plné športu, zábavy 

a dobrého občerstvenia. 

 
Teší sa na Vás  

Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


