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Vážení nadšenci – účastníci  pochodů, 
 
dovoluji si Vás pozvat  na  POCHOD IZS pořádaný  Územní skupinou  č. 203 Olomouc 
International Police Association  sekce Česká republika z.s.  dne  24.9.2022. 
 

Územní skupina  č. 203 Olomouc  International Police Association sekce Česká republika  
z.s. v roce 2015 a v roce 2017 pořádala  nebo spolupořádala  pochod s menším  omezeným  
počtem  účastníků (do  300  účastníků). V  případě  Pochodu IZS nemá ambice  navyšovat   
počet účastníků a proto   je  stanoven   omezený počet  na 250 účastníků.   
 

Náš spolek se připojil k formě pochodu, který již  někteří organizátoři pochodů z důvodu 
„covidových opatření“   realizovali, nebo  realizují  a to  individuální formou bez   konkrétní 
trasy pochodu.   Vnímáme, že  mnohdy není důležité  absolvovat hromadně stejnou trasu 
pochodu, ale  najít si důvod  setkat  se s  kamarády, kolegy   či známými při společné 
aktivitě. Budeme tak  rádi, že využijete   tento pochod  jako záminku setkání či fyzické 
aktivity. Pro zájemce  o konkrétní trasu  pochodu  nabízíme v omezeném počtu  kapacitu 
autobusu (50 osob) s výjezdem z Olomouce  na   jednodenní  zájezd  „Přechod  Pálavy“ dne 
24.9.2022 za zvýhodněnou  cenu 280,-Kč (zájemci uhraďte společně se startovným, tzn. 
860,-Kč).   
 

Pro organizaci pochodu   byla zvolena  forma e-mailového přihlášení k pochodu na e-mail  
ipa203olomouc@seznam.cz, kdy po potvrzení přihlášení  bude účastníkovi sděleno 
variabilní  symbol k platbě  startovného  580,-Kč na účet 288690118/0300.  Je možné 
provést přihlášení více účastníků  v jednom e-mailu  a provést  platbu za tuto skupinku pod 
jedním var. symbolem, nebo si vyžádat  pro jednotlivé  účastníky zvlášť var. symbol. V e-
mailu uvádějte co připojit ke jménu   do  certifikátu k medaili  (hodnost, titul, v.v. .. -  např. 
npor. Mgr. Michal Dokoupil).  Způsob  převzetí  či doručení medaile bude řešen 
individuálně.  
 

Informace k pochodu  budou  na facebookových stránkách IPA 203 Olomouc  průběžně  
doplňovány a upřesňovány. V případě  zaslání  fotografií  účastníků  z absolvování 
pochodu, dává účastník souhlas se zveřejněním fotografií  na facebookových stránkách  
IPA 203 Olomouc.                                                                 
 

Za realizační tým              Michal   Dokoupil  - vedoucí ÚS č. 203 Olomouc IPA sekce  ČR    
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