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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

NOWOTARSKIEGO KLUBU KOLARSKIEGO  

ZA ROK 2017 

 

I. Stan organizacyjny Nowotarskiego Klubu Kolarskiego. 

 

Członkowie 

NKK 

Stan na dn. 

01.01.2017r. 

Przybyło w roku 

sprawozdawczym 

Ubyło w roku 

sprawozdawczym 

RAZEM 

na dn. 

31.12.17r. 

Zwyczajni 26 53 2 77 

Wspierający 0 0 0 0 

Honorowi 0 0 0 0 

   RAZEM 77 

 

II. Działalność organizacyjna: 

 

1. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 Walne Zgromadzenia członków  

i 8 posiedzeń Zarządu. 

2. Zorganizowano imprezy, spotkania, treningi:  

- organizacja Infrasettimanale Classico Podhale (IC Podhale) czyli otwartych, 

środowych treningów na szosie; 

- organizacja Bajabongo Ride czyli otwartych sobotnich przejażdżek na szosie; 

- organizacja darmowych wycieczek rowerowych dla dzieci przez całe wakacje 

- organizacja spotkania integracyjnego przy ognisku na zakończenie projektu 

darmowych wycieczek dla dzieci; 

- organizacja Grand Prix Nowego Targu czyli „wyścigów eliminacyjnych” na 

Kole; 

-  organizacja zakończenia sezonu kolarskiego – impreza integracyjna; 

- organizacja treningów zimowych w sali gimnastycznej i spinningowej; 

- pomoc przy organizacji Ochotnica MTB 4 Towers 
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III.  Działalność sportowa: 

 

Członkowie Nowotarskiego Klubu Kolarskiego w sezonie 2017 uczestniczyli  

w każdy weekend w zawodach na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami. 

Indywidualnych osiągnieć w sezonie 2017 było bardzo dużo i ciężko je wszystkie 

wymienić. Na szczególne uwzględnienie zasługują osiągnięcia drużynowe.  

I tak, Nowotarski Klub Kolarski zajął 3 miejsce drużynowo w Nowy Targ Road 

Challenge 2017, jak i 1 miejsce drużynowo w Tatra Road Race 2017.  

Warto także zaznaczyć fakt, że Nowotarski Klub Kolarski został najpopularniejszą 

drużyną sportową powiatu nowotarskiego 2017 w plebiscycie Gazety Krakowskiej. 

 

IV. Sprawy gospodarcze: 

 

W roku sprawozdawczym z funduszy własnych klubu zakupiono bidony z logo 

NKK, skarpety kolarskie, T-shirty, czapki i foldery. Zakupiono także roll – up  

reklamowy i flagi.  

Dzięki pomocy sponsorów, głównie firmy Kompex, ale także Gena, Maxmil  

i Willa nad Dunajcem, zakupiono nowe, profesjonalne stroje kolarskie. 

We współpracy z Miastem Nowy Targ i Gminą Nowy Targ zakupiono namiot 

sportowy o wymiarach 3x3 metra, który od sezonu 2018 rozkładany będzie na 

większości wydarzeń sportowych w których biorą udział członkowie NKK. 

W ramach prac społecznych i wolontariatu administrowano stronę internetową 

Klubu www.nkk.podhale.pl 

 

 

 

 

http://www.nkk.podhale.pl/

