CHWAŁOWICKI SKWEREK KIESZONKOWY - GRAMY W TEQBALL !
C
STAN ISTNIEJACY

Teren który chcemy zagospodarować składa się z 2 części - części
rekreacyjnej i ogrodzonego wewnętrznie zbiornika retencyjnego
o wielkości około 20 x 25 m. Całość terenu ogrodzona jest
również zewnętrznie z otwieraną furtką. Na dużej części terenu
(placyk około 200 m2) jest zrobione utwardzone podłoże, na
którym chcemy postawić stół, ławki, kosze, donice. Utwardzona
jest również ścieżka około 40m, która biegnie wzdłuż zbiornika.
Resztę stanowi teren zielony- trawa, posadzone rośliny,
starodrzew - około 8 okazałych drzew. Na terenie stoi w tej chwili
samotny stół do gry w szachy, który dzięki projektowi mamy
nadzieję również wykorzystać. Teren miesci się w samym
centrum Chwałowic i jest usytuowany na przeciwko terenu
z placem zabaw, boiskiem, wiatą, schroniskiem szkolnym
stanowiąc znaakomite uzupełnienie terenu

I
OPIS INNOWACYJNOSCI
PROJEKTU

Projekt będzie jednym z atrakcyjniejszych ogólnodostępnych
miejsc do aktywnego wypoczynku w naszej gminie. Nie ma
w okolicy takiego stołu. Teqball jest nową dyscypliną sportu,
szczególnie atrakcyjną dla młodzieży, ale i dorosła część
społeczności chętnie na pewno skorzysta ze sprzętu. Stół
pozwala na grę w dwie osoby lub zespołowo w takie gry jak:
piłka nożna, piłka siatkowa, pingpong, tenis. Stół Teq został
zaprojektowany tak, żeby umożliwić prowadzenie rozgrywki
także osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu w teq nie ma
barier, ani granic i każdy z powodzeniem może rozpocząć
przygodę ze sportem na zakrzywionym stole.To jest ważny
aspekt, nie ma takich sprzetów w gminie, a w naszej wiosce
i w okolicach mieszkają takie osoby, które mają problem
z poruszaniem się. Innowacyjny sposób zagospodarowania
pustego, ciemnego placyku to ciekawe długie ławki, mogące
spełniać rolę również ław, będzie klimat, funkcjonalność, oraz
bardzo atrakcyjne miejsce spotkań nie tylko dla młodzieży.

Stół Teqball
OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

Nowoczesne ławki do wypoczynku

a) Kupimy: stół teqballowy, tablicę z regułami gry, siatkę do łapania piłek,
długie belki na designerskie ławki, 2 donice, trawy i paprocie
b) Plac jest płaskim prostokątem, w większej części jest to teren zielony,
z placykiem z utwardzoną powierzchnią. Znajduje się tu starodrzew ok. 8 drzew.
c) teren jest ogólnodostępny, znajduje się w centrum wsi, przy drodze
głównej biegnącej do Jelcza-Laskowic i Dębiny, przy przystanku autobusowym, jest ogrodzony zewnętrznie z furtką, wewnątrz jest drugie
ogrodzenie wokół zbiornika.
d) wszystkie czynnościzwiązane z projektem będą przeprowadzone z zastosowania zasad BHP, na placu będzie tabliczka z instrukcją, zostanie zamontowana wysoka siatka by piłka nie wylatywała poza ogrodzenie, zbiornik
wodny który jest w pobliżu, jest bezpiecznie ogrodzony wewnętrznie
z zamkniętą na klucz furtką

