Section UK will host the 5th IPA World Seminar for Young Police Officers 2019.

The dates for the Seminar are Monday 24th to Friday, 28th June, 2019. Accommodation will be
available from the evening of Sunday 23rd to Friday, 28th if required. The venue will be the Police
Scotland College, Tulliallan, Kincardine. The Topic will be “Policing Change”.
The programme is being finalised but will include classroom, practical environments, social and
cultural events.
Subjects covered will include Terrorism, Drugs, Human Trafficking, Gangs, Immigrants,
Communication, Defensive Tactics, Policing Mental Health and Freedom without Barriers. All
presentations will be in English.
Accommodation will be in Single or Twin ensuite rooms. Meals will be provided.
The College is where every Police Officer in Scotland attends for their probationary training. It also
provides specialist training areas for Road Policing, Criminal Investigation and nearly all Promoted
Officers and Senior Management courses. The Castle is set in 90 acres of parkland.
To register interest via

your Section only.

Please email michele.rai@ipa-uk.org

Yvonne McGregor – Vice President – Section UK

Sekcja Wielkiej Brytanii będzie gospodarzem 5. Światowego Seminarium IPA dla Młodych
Funkcjonariuszy Policji 2019.

Termin seminarium: od poniedziałku 24 do piątku 28 czerwca 2019 roku. Zakwaterowanie będzie
dostępne od wieczora 23 marca do piątku 28 w zależności od potrzeb. Lokalizacja: Police Scotland
College, Tulliallan, Kincardine. Tematem będzie "Zmiana systemu utrzymywania porządku".
Program jest finalizowany, obejmuje zajęcia w klasie, ćwiczenia praktyczne, eventy społeczne i
kulturalne.
Tematy obejmują terroryzm, narkotyki, handel ludźmi, gangi, imigrantów, komunikację, taktyki
obronne, policyjne zdrowie psychiczne i wolność bez barier. Wszystkie prezentacje będą w języku
angielskim.
Zakwaterowanie będzie w jednoosobowych lub dwuosobowych pokojach z łazienkami. Posiłki będą
zapewnione.
College jest miejscem, w którym każdy policjant w Szkocji uczęszcza na szkolenie próbne. Zapewnia
także specjalistyczne obszary szkoleniowe dla Policji Drogowej, Dochodzenia Kryminalnego i prawie
wszystkich Wyższych Oficerów i Szkoleń Wyższych. Zamek położony jest na terenie o powierzchni 90
akrów.
Aby zgłosić swój akces tylko poprzez sekcję narodową należy wysłać e-mail na adres
michele.rai@ipa-uk.org

Yvonne McGregor – Wiceprezydent – Sekcja Wlk Brytanii

