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l. lnformacje o projekcie

* 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

Agnieszka Galicka

Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego wraz z kreatywną
strefą terenowych gier * tn n{ lt

iril]iii§

Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Szczecińska7
Nr działki 6955 obr. Nr 9

190 tys. zł

''Ęego zadanis datyrźi,.{rrłax. 7a@ znakówI
Ogród przedszkolny funkcjonuje przy przedszkolu od
przeszło 65 lat. |est największym obszarem zielonym
w dzielnicy Pogoń, Dzieci z Przedszkola nr 18 posiadają
certyfikaty I i II stopnia dotyczące promocji zdrowia i jako
rpl cternrieie cnhip lłtrnnrnpon cnpdzani
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czasu wolnego. Ogród przedszkolny cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej. Korzystają z

niego zarówno dzieci jak i dorośli z przeznaczeniem na

zabawę i odpoczynek. Aby efektywnie wykorzystać ogród
konieczne jest wyremontowanie i zagospodarowanie
również nawierzchni, którą można wykorzystać do
atrakcyjnych, kreatywnych gier terenowych. Gry terenowe
to nowoczesne, aktywne metody i formy spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu. Wykonane są z bardzo dobrej
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atmosferyczne, które posłużą dzieciom i mieszkańcom na

wiele lat. Wykonanie zadanie polegać będzie na:

o opracowaniu projektu rewitalizacji
o Remoncie nawierzchni (remont i położenie asfaltowej

nawierzchni) i ogrodzenia
o Wymiana krawężników
o projekt i montaż gier terenowych
o Nasadzenie drzew i krzewów
o zakup i montaż ławeczek parkowych i koszy

lmię i nazwisko
zsłaszaiaceso zadanie

przed§Źkó.lna| ,

.o,,Nezw§ zadania,,,
{m*x {.a8O znoków}

Lokalizacja ni€-ruchomości, . ,'

w obrębie, której winno zostać
. 
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'*ealiżowane zadańie',

lulica, nr działki)

Szacunkowy koszt realizacji zadania**


