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1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: KOPERNIKA
Kod pocztowy, miejscowość: xx-xxx xxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxx
Adres e-mail: xxxxxxxxx

2. Typ projektu
PROJEKT DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany
Dzielnica: KOPERNIKA

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Otwarty Park Trampolin na Osiedlu Kopernika

5. Opis projektu
Projekt dla wszystkich - małych i dużych mieszkańców Osiedla Kopernika. Dbając o rozwój fizyczny, zdrowy tryb życia,
pozytywne emocje i integrację, projekt ten ma szansę stworzenia ciekawego i potrzebnego miejsca wspólnych spotkań i
aktywności na świeżym powietrzu dla dzieci, dorosłych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory na osiedlu nie
powstała tego typu infrastruktura. Projekt zakłada utworzenie parku trampolin ziemnych, składający się z kilku kolorowych
modułowych, o różnych rozmiarach i kształtach, trampolin (min. 6 sztuk) umiejscowionych w gruncie umożliwiających zabawę
małym jak i dużym dzieciom oraz młodzieży, seniorom i niepełnosprawnym. Park trampolin umiejscowiony byłby na dowolnej
działce z zasobów miasta znajdującej się w obrębie osiedla. Trampoliny muszą być bezpieczne i trwałe oraz spełniać
wymagane normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Trampoliny powinny być usytuowane nieregularnie, rozrzucone na
pewnej przestrzeni tworząc spójny charakter, wpisując się wizualnie w przestrzeń i stanowiąc dopełnienie otoczenia. Park
powinien być wykonany według projektu, który umożliwi dostosowanie jego koncepcji wizualnej do warunków i wymagań
danej nieruchomości i jej otoczenia. Projekt musi uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania (być dostępny dla osób z
niepełnosprawnościami). Trampoliny powinny być zamontowane trochę poniżej poziomu zero gruntu, obudowane placem
wykonanym z miękkiej nawierzchni (np. poliuretan lub akryl) w kolorowe wzory, tak by wszystko tworzyło spójną całość.
Trampoliny powinny być odporne na warunki atmosferyczne. Instalacja infrastruktura trampolin w gruncie powinna umożliwiać
bardzo łatwy odpływ wody. W ramach wydatków projekt przewiduje opracowanie projektu parku trampolin, zakup i montaż
min. 6 trampolin ziemnych, przygotowanie gruntu i położenie nawierzchni. W miarę dostępności środków można również
zamontować niewysokie ogrodzenie.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Projekt odpowiada szeroko na zidentyfikowane potrzeby społeczne różnych grup mieszkańców. W odniesieniu do dzieci
odpowiada na potrzebę aktywności fizycznej, przeciwdziałając występującym problemom zdrowotnym typu otyłość, nadwaga,
problemy z wadami postawy. Koryguje błędne nawyki, wzmacnia odporność, rozwój psychoruchowy, koordynację. Odpowiada
na potrzebę zabawy i integracji z rówieśnikami. Umożliwia również budowanie więzi z rodziną poprzez aktywne spędzanie
czasu wolnego i wspólne pozytywne doświadczenia. W przypadku dorosłych - siedzący tryb życia, pośpiech, stres, brak
aktywności fizycznej to główne problemy osób dorosłych, na których odpowiedzią może być ten projekt. Korzystanie z parku
trampolin umożliwi dorosłym mieszkańcom osiedla uprawianie aktywności fizycznej w sposób indywidualny, bezpłatnie, bez
dodatkowych sprzętów czy szkoleń. Skakanie na trampolinach to trening kardio, poprawiający wydolność fizyczną,
oddechową, wzmacniający serce. To rozrywka i profilaktyka zdrowotna na najwyższym poziomie, a przy tym w pełni dostępna
dla wszystkich. Dla seniorów - park trampolin umożliwia bezpieczną aktywność fizyczną, nie obciążając stawów i kręgosłupa.

