Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołazy

Deklaracja wstąpienia do
„KTK KTUKOL - GŁUCHOŁAZY”
osoby pełnoletniej
Ja, niżej podpisana/y :
Proszę o przyjęcie do klubu „KTK KTUKOL - Głuchołazy”. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych
przez "KTK KTUKOL" w celach promocji działalności Klubu.
Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w działalności klubu, regularnego opłacania składek
i wypełniania uchwał władz klubu.
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Roczna składka klubowa : 3 złote młodzież szkolna do lat 18 5 złotych osoby dorosłe
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[wypełnia zarząd klubu]
Przyjęto w poczet członków klubu „KTK KTUKOL”.
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Jedna pasja wielu znajomych
KTK KTUKOL – GŁUCHOŁAZY
KOLARSTWO – TURYSTYKA REKREACJA
PROMOCJA REGIONU O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM
PROMOCJA ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA
PROMOCJA KOLARSTWA I TURYSTYKI ROWEROWEJ
W 2014 r. minęło 40 lat działalności Klubu Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" Głuchołazy. Cały ten czas wspólnie
poświęcaliśmy na promowanie turystyki rowerowej oraz kolarstwa.
KTUKOL nie byłby teraz tak znaną i cenioną z uwagi na swoją działalność organizacją, gdyby nie ludzie - członkowie klubu,
rodzice młodych zawodników oraz osoby i instytucje wspierające nasze działania.
Młodzież szkolna oraz osoby dorosłe, za sprawą działalności klubu Ktukol, biorą udział w bardzo wielu imprezach
turystyczno-rowerowych oraz zawodach kolarskich. Zdobywają Odznaki Turystyki Kwalifikowanej różnych stopni.
Zawodnicy z sekcji sportowej, reprezentując nasze miasto i województwo opolskie, uczestniczą corocznie w dziesiątkach
wyścigów kolarskich na terenie całej Polski i Czech, odnosząc liczne sukcesy sportowe.
Wyżej wymieniony zadania realizujemy wspólnie z Gminą Głuchołazy - Wydziałem Promocji, Turystyki i Sportu, Starostwem
Powiatowym w Nysie, Urzędem Marszałkowskim w Opolu, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy wielkiej pomocy i wsparciu wielu sponsorów i innych organizacji
pozarządowych. Swoją działalność opieramy na społecznej i oddanej pracy, zarówno członków klubu KTUKOL, Świata
Roweru TEAM oraz innych miłośników i pasjonatów kolarstwa i turystyki rowerowej.
W nasze szeregi klubowe wstępuje wiele osób, w tym młodzież szkolna i liczne rodziny. To cieszy i napawa optymizmem.
Dziś klub to działalność turystyczna i działalność sportowa i w tym jego siła. Jako jeden z nielicznych klubów w Polsce,
możemy zagwarantować wszechstronność związaną z działalnością rowerową. I tak też się dzieje, bo przecież, całe rodziny
wspaniale realizują się, zarówno w kolarstwie i turystyce.
Watro zauważyć, że Klub Turystyki Kolarskiej jest autorem i pomysłodawcą trzech odznak kolarskich:
 SZLAKIEM CZAROWNIC,
 KOLARASKI ZDOBYWCA PRADZIADA - za wytrwałość,
 GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO.
Jesteśmy organizatorami i pomysłodawcami wielu imprez związanych ze sportem kolarskim, turystyką rowerową i rekreacją.
Do stałych i sztandarowych imprez organizowanych przez klub KTUKOL należą:








Młodzieżowy Rajd Kolarski WITAMY WIOSNĘ,
Rajd Kolarski ZDOBYWAMY PRADZIADA,
Maraton Kolarski mini AUDAX,
Rajd Kolarsko Pieszy BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH - który od lat jest największą tego typu
imprezą w Powiecie Nyskim i jedną z większych w województwie.
Zawody MTB pod nazwą CykloOpawy, adresowane do miłośników kolarstwa górskiego
Zawdy kolarskie skierowane do najmłodszych – Głuchołaskie

Zapraszamy na stronę klubu : www.ktukol.pl
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