Projekt pn.: „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo –
rekreacyjnych w Stalowej Woli – Park Linowy”
uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach
Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska EDYCJA 2018 – grupa III –
zadania ogólne.
Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr 2018/0929/3089/SubA/DIS/SP z dnia
21 grudnia 2018 r. wynosi 2 446 470,00 PLN w tym:
2 299 681,00 PLN – wydatki kwalifikowane
758 894,00 PLN – dofinansowanie
1 687 576,00 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola
OKRES REALIZACJI
02.04.2018 r. – 31.10.2019 r.
CEL PROJEKTU
Celem projektu było zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla
rozwoju sportu i prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców.
Nowopowstały obiekt przyczynił się do aktywizacji sportowej dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych. Służyć będzie zwiększeniu ich aktywności fizycznej, podniesieniu poziomu kultury
fizycznej oraz umożliwi współzawodnictwo sportowe.
PRZEDMIOT PROJEKTU I OSIĄGNIETE WSKAŹNIKI
W ramach projektu powstał park linowy bez asekuracji dla dzieci i dorosłych. Całkowita długość
toru wynosi 145 m, z czego rampa wejściowa 15,6 m. Labirynt o długości 112 m,
z czego I piętro – 53 m, II piętro – 59 m.
W skład parku linowego wchodzą także 3 wieże oraz 10 platform, o wysokości od 7-9,9 m. Park
linowy zbudowany jest na zespole drewnianych słupów i drzew z drewnianymi platformami, tzw.
domkami montowanymi na konstrukcji stalowej, połączonej kładkami drewnianymi w obudowie
z siatki propylenowej, zawierającej szereg przeszkód, zwanych Labiryntem, oraz dwóch wież
i dwóch wejść: po schodkach oraz rampą wejściową. Trasa parku jest dwupoziomowa, łączy się
i rozdziela poprzez dwukondygnacyjne platformy. Powierzchnia nawierzchni mineralnej wynosi
168m2. Wykonano także 4 ławki: betonową, drewniano-betonową, drewnianą
WYKONAWCA
Firma UniPark s.r.o., Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole, 612 00 Brno
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