Ob svoji osnovni dejavnosti v Perutnini Ptuj skušamo
delovati tudi družbeno-odgovorno. Podpiramo
najrazličnejše projekte, organizacije in društva v
okoljih, kjer delujemo. Posebno pozornost posvečamo
spodbujanju zdravega življenjskega sloga, katerega
pomemben del sta zdravo prehranjevanje in gibanje.
Perutnina Ptuj že 35 let podpira ptujsko
kolesarstvo. Da gresta gibanje in kolesarstvo
z roko v roki že 18. leto zapored dokazujemo
z odmevnim Poli maratonom, ki je
največja rekreativna kolesarska
prireditev pri nas in ga organiziramo
skupaj s Kolesarskim klubom
Perutnina Ptuj. V vseh teh letih je
na Ptuju in okolici kolesarilo že več
kot 60.000 rekreativnih kolesarjev iz
Slovenije in tujine. V regiji JVE najbolj
prepoznavna blagovna znamka
POLI s prireditvijo živi vrednote, ki jih
pooseblja: ljubezen do rekreativnega
športa, optimizem in veselje do
življenja.
Mag. David Visenjak,
Predsednik KK PP

Kolesarski klub Perutnina Ptuj ima večdesetletno
tradicijo, pa smo bili kljub vsem izkušnjam
letošnje leto podvrženi pravim izzivom, ki nam jih
je namenila pandemija. Razmišljali smo izven
okvirjev v tekmovalnem in rekreativnem
smislu in sezono uspešno pripeljali do
konca. Za leto 2021 načrtujemo veliko
novosti tudi na rekreativnem področju, zato
se nam pridruži in postani podporni član
Kolesarskega kluba Perutnina Ptuj.
Marjan Kelner
Direktor KK PP
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Kolesarski klub Perutnina Ptuj

Postani
naš član

Članarina

maraton

20 €

VČLANI SE!
Z veseljem te vabimo v najboljše rekreativne
kolesarske vrste. Skupaj si prizadevajmo za
gibanje duha in telesa, napredek ter doseganje
višjih ciljev. Postani del ekipe, ki je ne zamajejo
vremenske razmere, temveč izkoristi vsako
priložnost za odlično vožnjo.
V naših vrstah imamo odlične trenerje, ki so
v preteklosti kluba večkrat prestopili meje
rekreacijskega kolesarjenja in stopili na najvišje
stopničke, zato ti bodo znali tudi svetovati.
Postani del zgodbe Poli maratona, največjega
slovenskega rekreativnega kolesarskega
maratona.

/leto

PAKET REKREACIJA VSEBUJE:
•

prijavnina na Poli maraton,

•

letni piknik članov kluba z dobrotami PP,

•

organizacijo Strava izzivov Kolesarskega
kluba Perutnina Ptuj (4× letno),

•

možnost nakupa kolesarske licence pri
Kolesarski zvezi Slovenije (zavarovanja:
odgovornost, tujina, kasko kolo),

•

ugodnosti za člane v kolesarski trgovini
Eurobike (popusti pri nakupu koles, ipd.),

•

možnost nakupa dresov/oblačil
Kolesarskega kluba Perutnina Ptuj po
klubski ceni (letni dres):
̵ člani: 80 €
̵ člani + 0,5 % dohodnine: 60 €

•

Izstopaj
v vsakdanjiku.
Prestopi na kolo
in se vsakodnevno
poteguj za svoje
zmage dneva!

svetovanje.

