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Tytuł projektu
(max do 8O znaków} Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami

Strefa aktywnego seniora
Tężnia solankowa
w parku im. Jacka kuronia

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której powinien zostać

zrealizowany proiekt
(ulica, nr działki)

Sosn ow i e c ( Kazim i e rz G órn i czy )
Park im, Jacka Kuronia
Dziąłka nr 307/7

Szacunkowy koszt realizacji projektu * * 7.0a0.00a,Oa zł

§krótowy opis projektu. Proszę opisać
czego dotyczy projekt (max, 700o znaków)

Park linowy będzie miał formę otwartego parku na 20
drzewach. W skład którego będzie wchodzió: park linowy z
ż trasy bezobsługowe zrózrricowanych pod względem
poziomu trudności oraz ptzeznaczonych dla dzieei,
dodatkowo atrakcji Ąazdawej dla dzieci typu tyroika,
trampoliny ziemne w ilości 4 szt, ścianka do wspinaczbj, dla
dńeci, ławki i kosze na śmieci. Park linowy będzie w
bezpośrednim sąsiedztwie skatepark
Wszystkie wądzeńa. które będą zainstalowanę w parku
linowym spełniają wszeikie wlT nogi bezpieczeństwa oraz
posiadają potwierdzaj ące to niezbędne certyfikaty.
Obok wządzei usytuowane będą 2 stoły do gry w tenisa

stołowego (pin ponga) oruzż stoły do gry w szachy. StoĘ te
ptzeznaczone są do montażu zevłnętrznego i stanowić mogą
doskonałe uzupełnienie dla atrakcji dostępnych w Parku
linowym dla dzieci, rrlodzieży, dorosĘch.
1) prace montażowe parku linowego i trampolin z
materiałem i oanakowaniem
Z)sprzęt asekwacyjny
3) Wykonanie badania dendrologi cznego
4) Stoły do gry w tenisa i szachy
5) kosze na śmieci
6) kostka brukowa (pod stoĘ do gry w szachy i tenisa)
Druga częśó projektu to tęznie
Tężnia jest konskukcją zbudowaną z drewna iglastego
pokrytą gńązkalrri tarniny. Specjalnymi instalacjami
i pompami doprowadzana jest solanka, która rcrpryskuje się
na poiedynczych gałą"kach tarniny. Wten sposób powstąg


