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Rorłerowo- r olkowo- Ęrolkowa Strefa Aktywności
składać się będzie z minirampy, pumptracka
modulowego, Ęrolki, ogrodzenia, małej architektury
(ławki, ko§ze, lampy), nasadzeń drzew i krzewów.

Nlinirampa to urządzenie do jazdy na deskorolkach, rolkach
- sport corazbardziej popularny wśród dziecitmŁodzieży i
dorosĘch, Proponowana do zainstalowania w projekcie
minirampa ma wymiary 885x366 x 120 cm + przylegaląca
do niej strefa bezpleczeństwa ok,2m zkażdej strony.
Minirampa usyhrowana zostanie na podłozu z kostki
brukowej gładkiej,
Koszt : minirampa 45 tys,- urządzenie wTaz z montazem i
hansportem ( brutto)
Nawierzchnia brukowa gładka: 12m x8m =80m x 120 zŁlm:
II520 zł.
Łączny koszt : ok. 56000 tys.

Pumptrack - tor o kształcie zamkniętej pętli, składającej się
z |iczny ch zalc ętów, do 1 in oraz wybrzus z e ń zwanych
muldami. Ma na ceiu doskonalenie jazdy na lowerze.
Obecnie, staje się coraz popularniejszy także u osób
jeżdżących na deskorolkach, rolkach i hulajnogach. Dzięki
swoj ej konstrukcj i j est b ezp iec zny dla urytkowników. Mo gą
z niego korzystaó zarówno dzieci, młodziez jak i dorośli.
Zamontowanie pumptracku modułowego daj e mozliwość
rozbudowy torowiska w kolejnych latach, czy zmtany jego
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lat, co dodatkowo ził,iększa jego atrakcyjnośó, im rviększy
Pumptntck Ęm lepsza zabawa dla uzytkołvnikolv i
ob s erw,atoror.v. Pump truck mo dr-rłolvy j e st o dp orn_l, lra

rvan_inki atmosl-eryczne, },Ioze byc ptzeznaczon_v do

crganizacji warsztatór,v, imprez ITP. Punptrack zostanle
zamontor,vanv na kcstce brukowej gładkiej. Konieczna jest

nir,velacja t r,vyrór.vnanie terenu (spadki nie nrogą przekaczac
1?/o). Propono,van},w projekcie pr-lmptlack ma dfugość tor,l

żi ,1 x 1m. Wraz z powierzchnrą bezpieczna obejmuje teren

31rn x 5m.Waga urządzenta l000 kg.

Łaczny koszt : ok.77 Ęs. zł

Tyrolka - kolejka linowa . Urządzenie zabawowe
przeznaczone do zjazdu linowego, przeznaczone dla dzieci i

młodziezy w wieku 11-15 |at, Zjazd linowy to wiele godzin
aktyłvnej zabawy na świez.vm polvietrzu, niezapomniana
frajda z codziennej zabaw-.1, doskonała zabawa dla
l,vsz,vstklch rowniez dla dorosĘ-ch, Korzy,stając z urządzenia
mozna jeźdztć na dwa sposobv:
- trzy,mając uch.ł,yt ant,.,pośllzgołv_v'. obiema rękami
- zjazd na hrtśta.łce t,vpu maĘka
Zestar,v 1inorvy zar,viera: 1inę stalolvą, napinacz liny (łahve i

pewne naciąganie lin1), bloczek rłirposazon.v rł, ciche
poliamidowe rolki, stoper ze spręz,vną, Siedzisko Ępu
małpka. Rozmiary : dł- ż4,4 m; szer- 1_,5rn, wysokcść
3,35 m.Strefa bezpieczeństwa : 28,4x4,a5 m, wyso kość

upadku 1m.Nawierzchnia amortyzacyjna : piasek (ziarno 0,2-

2m) lub żwir ( 2-B mm.) Zlokalizowane zostanie na działce

biegnącej z gory Strefy Rekreacji do chodnika.
Łączny koszt: urządzenie linowe + huśtawka+ piasek/żwir-
20 tys,

Ogrodzenie - całość strefy zostanie ogrodzona cgrodzeniem

z sjatki o wymiarach 120x 1O0 cm,

Poza ogrodzenlem całościowym poszczególne części strefy

zostaną odgrodzone tak by zapewniały bezpieczeństwo
uzytkowników.
Łączny koszt ogrodzenia: 100 m x 80 zł + montaż 10 tys. zł

Mała architektura -ławki( 5) i kosze na śmieci (4), lampy

ledowe( 3)

Łączny koszt; 15,500 zł

Zieleń - niskie drzewa i niskie krzewy wzdłuz ogrodzenia,

Łączny koszt: 3 tys. zł.

CZNY KOSZT lNWESTYUl: 181 500,00 zł


