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* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

Zalącznik nr 3 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Sosnowca
Nr 344 z dnia ż1'04.20t7 r.

Magdalena Faracik- Nowak

Lokalna Strefa Konsu ltacyjna
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MODERN|ZACJA ORAZ ROZBUDOWA PLACU ZABAW
NALEZĄCEGO Do PRZEDSZKoLA MlEJsKlEGo NR 27

W SOSNOWCU
Ul. Wawel 22
Nr działki 2008
Obręb 0011-

150.000,00 zł

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać czego
zadanie dotyczy (max, 1000 znaków)
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Modernizacja placu zabaw:
Zapewnienie nawierzchni bezpiecznej zgodnej z norma
PN-EN 1177:2009
Na placu zabaw zaproponowano nawierzchnię CushionFALL i trawiastą.
CushionFALL to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci
zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych przeznaczona na
place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca upadki i chroniąca przed

urazami. Przy grubości 20 cm CushionFALL amortyzuje upadek z

zabawek o HlC (kryterium urazów głowy)do 2,5 m.
Rozbudowa:
zakup i montaż nowych urządzeń

Aquarius3l grupa wiekowa 3-12 lat
W skład zestawu wchodzą:Baszta z daszkiem x 2,Baszta bez

daszka, Dra bin ka linowa,Zjeżdża lnia x Z,Zabezpieczen ia, Podest x

,Pomost, Bulaj,Ąazd strażacka, Elementy edukacyjne "Kółko i

krzyżyk",Pomost tubowy,Schodki, Balkon,Sklepik, Element edukacyjny
"Głuchy telefon"
Trzy Korony grupa wiekowa od 3-12 lat
W skład zestawu wchodzą: Wieża x3,Zjeżdżalnia x2, Wejście
łukowe,Pomost tunelowy, Pomost skośny Ślizg strażacki, Trap
wspinaczkowy, Drabinka pionowa
Punkt obserwacyiny grupa wiekowa od 1-8 lat
Huśtawki sprężynowe grupa wiekowa od 1-12 lat
Huśtawka Wagowa Yogi grupa wiekowa od 1-8 lat
tablica edukacyjna dla naimłodszych grupa wiekowa od 1-8 lat
Wyźej wymienione urządzenia zabawowe spełniają wszystkie
rygorystyczne wymagania zawarte w normie PN-EN 1176:2009 oraz są

funkcjonalne i bezpieczne.
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