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l. o
*rnię i n*rtłisk*

a§łasząiątesE radanie
§ornta WnłJk
§łanisłau:a }ęiak
Małgorra§ Fa§oda - Mendakiewicr

ffi
ffi projekt ogó|nomiejski"I projekt *5ólnotrl iejski re;'onowy

(max da 80 znłków}
Park Dinaąaurów ł'bśno|'

Leżaki r.xiejskie,
Park tema§czna * pf?§rłdłticą§, L*birynł "Eielany Ztlłąłek'ł
Aktvxnośf -R*kr*cja- Odpocłyrckw @

Łokalizacja nieruchorności
w obrębie, której powinien zostać

zrealizorrranv proieK {ulka, nr działki)

Soslłtlv,iec (Karimierz {iornicz1,) Pąrk im. "Icłcką Kurłnia
- pkt. } i 3 Dzirłłka nr 3a7/7 ; pkt, l. 496/4

§aatunkows,ko§xt r8atiźaąji projektu** t.#00-800,8g zł

i. Fark ł*maĘcz*o* pnzyrodniczy, §.*lrirlnt - "Zi*l*tty ZsĘ{*h" I

I

Jlauka - /abarł,a - Rekreacla. 
t

§lrvcrzenie raju dla dorclsłych. rnłodziezy. dzieci. Iidr:k*ł;ja płłprze;_ l

zabarvę. _\{iejsce wy},,oczynkłt, rozrywki araz edukacji prąorodr:lczej, 
I

Park tenraiy§zn,y w którynl każrly odrviedzalący poczuje. r:sĘsz1 
|

i zo}:aczy: rvł:ti; aronrat: zapaclrl banłę; światł*: cień; szum, szelest: 
!

cis;ryl dźwięk. Jerlnym z element*w Parhu bętlzie labirynt- 
i

Koszt - 8ł,fi00,{}0 zł i

1. "F:,zystanęk relaks - Ieź*ki rr:iejskie narl staweru" 
l

§tw*rzyć miejsca. w któryrłl rnieszkaric.v będą mogtri iłypoczl,itać 
]

i kal,ąita,; ze słońca w pogodne dni i nie ą,lkł. W ramach pĄekti 
I

przewiduje się st,łvolzenie infrastruktury - leżaki tniejskie, polożone nad i

itu*"* ileśna,,. Leżak wykoIrany by-łby rł tecirntrlogii płu.szełfulie 
1

prą,jętej d]a rnałej architeklury, głebolłł: tlinOct)wan§ w gn"lncir stalołł,e 
]

konstrakcje w3,,pełnion* drewnian;-mi poprzeczkałni dCI sięr.iz.enił. ]

czę§ć z lezakow'mcigłaby byc ul-n igszczłxa na obrotorvych platlłnnach.
aby podązać za słońcem. otiiczenie leżaka tlbsypane ma być żlł,;ręnl,

Koszt - 53,1}00,00 zł
3, Fark dinozaua,ółv - "l}i&&"
IrJauka - Zabawa - Rekreacja
Fark Dinł:zaurów ta iedyny w swoim rodzajrr park tematyczny rlla

dzieci i ti<irosłych - lti tutaj na odlviełlz_ający-ch lr_v-łaby nroźlilvość stania

w *kc w tlkts .ł wielkirni gadami, I}ark ptrwoli na eanureenie się

w prehlstorii, Wrjśłie fić ściezkę edukaca,iną zngwafa:ltil,]e

niezapt*uiane dośrviadczenia. L}ędzit mozila p,.]czuc lvszystkimi
axysiami rzeczywistości. jaka r;,:ilion} lal lętnu by,ła searą eodzienrrością

kazdego dinozaura, spacer ścieżką *dukacfiną tlędzie porło,xował

nietłlzinkow.e doznania. ldąc lvśri;d drzew i krzewów, cłr chwi|a

napoty$iasz na relikty prreszłclści 'lu z*ajdziruly dokładne irrfbnła*je na

temat klimatu" rośllnności i zrłierząt ż3;}ąc_vcłt dawno tenru na ziemi"

Podczas §pacęru. w leś*ym zacis;lu. rltcźna spotkać d,lnozaury róznej

rłielkości.&{cłżnari*więdziecsięgdzig.i@".
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