
Focus Klub Polska powstał z inicjatywy 
jednego człowieka, a w chwili obecnej
zrzesza ponad stu członków, których grono 
w dalszym ciągu się powiększa. 

Początki działalności klubu to rok 2001 – orga-
nizacja skromnych zlotów i tworzenie strony
internetowej. Z biegiem czasu i w miarę napły-
wania nowych klubowiczów powstało forum
dyskusyjne. Okazało się, że liczba chętnych do
wstąpienia w szeregi FKP przerosła oczekiwa-
nia jego założycieli. Na zloty przybywało coraz
więcej aut, a zawartość strony internetowej sta-
wała się coraz bogatsza. Obecnie zawiera ona
materiały pomocne w doborze akcesoriów, ob-
szerną galerię zdjęć, cenniki i mnóstwo innych
przydatnych informacji. Można tu zamieszczać
własne materiały dokumentujące możliwości
zmian wizerunku Focusa, jak i jego osiągów. Na
bieżąco informujemy klubowiczów o wszelkich
nowinkach dotyczących naszych samochodów.
Focus Klub Polska nie jest tuningowym klubem,
choć mamy w swoich szeregach wiele cieka-
wie zmodyfikowanych aut. Zrzeszamy i przyjmu-
jemy chętnie wszystkich, którzy jeżdżą Fordem
Focusem I i II, Focusem C-Max i pragną po-
szerzać swoją wiedzę praktyczną z jazdy i użyt-
kowania tego samochodu.
Działalność FKP to nie tylko internet. Organizu-
jemy również zloty, podczas których zwycza-
jowy przejazd przez miasto "na kawkę"
wzbudza ciekawość przechodniów i kierowców.
Na spotkaniach odbywają się konkurencje
sprawnościowe, pozwalające w praktyce
sprawdzić umiejętności prowadzenia samo-
chodu. Oprócz imprez regionalnych organizu-
jemy także spotkania ogólnopolskie. Jak do tej
pory jednym z większych osiągnięć FKP było
zorganizowanie PIKNIKU FORDA 2004, na który
przybyło ponad 300 aut. Zyskaliśmy również
przychylność policji, która odwiedza zloty
radiowozami marki... Ford Focus. Klubowicze,
będący fanami przeróbek stylistycznych i me-
chanicznych, co roku wystawiają swoje auta na
tuningowych imprezach.
Prawie 5 lat naszej działalności to bardzo
owocny okres. Klub cały czas się rozrasta 
i każdy jest tu mile widziany. Warto kupić
"Fokę" i znaleźć się w naszym gronie!

www.focusklubpolska.com.pl
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