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> STAN ISTNIEJĄCY

> KONCEPCJA RZUT - SCHEMAT
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PLANOWANA STREFA BOISKA
Wskazania: uzupełnienie strefy o elementy rekreacji dla grupy wiekowej +13 lat:
np.stół do pingponga, piłkarzyki, worek treningowy, siedziska, hamaki
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> WIDOK OGÓLNY NA NA PLAC

Magiczne Miasteczko

Wyspa Odkrywców

Tajemniczy Las

Autor
projektu
Ksztaltownia.pl
Urszula Michalska

Autor
projektu
Ksztaltownia.pl
Urszula Michalska

> OPIS OGÓLNY KONCPECJI

SCHEMAT AKTYWNOSCI

Koncepcja zakłada stworzenie placu zabaw, na którym znajdują się trzy strefy dedykowane poszczególnym grupom wiekowym:
•

Magiczne Miasteczko (dla najmłodszych dzieci),

•

Wyspa Odkrywców (dla dzieci od 3 do 6 roku życia),

•

Tajemniczy Las (dla dzieci od 7 do 13 roku życia).

Pomiędzy strefami będzie można przemieszczać się główna drogą, a także dodatkowymi przejściami: tunelem, ścieżką sensoryczną,
przechodząc po pagórkach. Na placu zaplanowano strefę zabaw wodą (m.in. z pompą i rynnami) oraz liczne urządzenia wspinaczkowe (mostki, przejścia, liny do balansowania, ścianka wspinaczkowa). Uzupełnić je mają urządzenia ruchome – podwójna
huśtawka z koszem i siedziskiem, bujak pszczółka, trampolina posadzkowa i hamak. Dodatkowo w koncepcji zaplanowane zostały
dwie zjeżdżalnie: jedna w strefie Magicznego Miasteczka – niska i szeroka dla najmłodszych dzieci – i druga dla starszaków
w strefie Wyspy Odkrywców.
Na placu zabaw zaproponowano szereg elementów inspirujących zabawy tematyczne (np. głuchy telefon, panele z kuchnią,

SCHEMAT KOMUNIKACJI

sklepikiem, galerią obrazów do malowania kredą, krzywe zwierciadło).
Aby plac zabaw stał się prawdziwie baśniowy w jego przestrzeni zaplanowano również wykonanie drobnych elementów
graficznych przedstawiających bohaterów różnych baśni (grawerunki na wybranych drewnianych elementach). Poszczególne
emblematy układać się będą w historie z wybranych baśni.
Materiały, które przewidziano w koncepcji to: drewno robiniowe i modrzewiowe (modrzew syberyjski), liny (w kolorze
niebieskim, czarnym i naturalnym), stal (ślizgi, rury, wejścia), płyta hdpe,

rury (ocynkowane i malowane proszkowo)

i nawierzchnia bezpieczna (EPDM ) w kolorach naturalnym (mixer szary, egg shell, beż w róznych proporcjach) i kolor turkus,
ciemny turkus i żółty).
Każda ze stref posiada inne wykończenie posadzki:
•

Wyspa Odkrywców - EPDM (odcienie beżowe),

•

Tajemniczy Las - piasek,

•

Magiczne Miasteczko – drewno (taras) i piasek (przestrzeń rynku),

•

strefa wody - kamień i drewno z elementami piasku.

Główna ścieżka łącząca strefy wykonana miałaby zostać z nawierzchni EPDM w kolorze szaro-beżowym z elementami gier
posadzkowych oraz kładką drewnianą.

SCHEMAT POSADZEK

nawierzchnia
EPDM szaro-beż.
EPDM
beżowe

taras
drewniany

W koncepcji zaproponowano wprowadzenie dodatkowej zieleni na plac zabaw - kęp krzewów (tawuły, derenie, wierzba purpurowa i traw oraz drzew dających cień w upalne dni (Acer Clevlad 3 szt, Acer rubrum 1 szt.).Linia ogrodzenia w poszczególnych
strefach miałaby zostać ukryta w gęstych nasadzeniach krzewów (tawuły, derenie, irga).

bruk drewniany
żwir, kamienie
taras
drewniany

nawierzchnia
EPDM szaro-beż.

EPDM
w kolorze

piasek

piasek
taras
drewniany

DOBÓR MATERIAŁOWY

STAL

BETON
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
EPDM - BEŻOWA

BALE ROBINIOWE
LINY

DREWNO
ROBINIA/MODRZEW

AKCENTY KOLORYSTYCZNE
rurki, przeskocznie, górki, część uchwytów

AKCENTY KOLORYSTYCZNE
DEK DREWNIANY

PIASEK

KRZEWY, TRAWY,
NAWIERZCHNIA MINERALNA

ELEMENTY ZABAWOWE - zdjęcia referencyjne
las

urządzenie wodne

tunel

ZRÓDŁO SIK-Holz

las

wspinaczka z wieżyczką

ZRÓDŁO SIK-Holz

ZRÓDŁO SIK-HOLTZ

ZRÓDŁO Eibe

ZRÓDŁO Eibe

ZRÓDŁO Eibe

las

ZRÓDŁO SIK-Holz

ZRÓDŁO SIK-Holz

ZRÓDŁO SIK-Holz

ZRÓDŁO Kompan

> STREFA MAGICZNEGO MIASTECZKA

domek

zabawy piaskowe

głuchy telefon
ścieżka sensoryczna

niska szeroka zjeżdzalnia

przejście tunelem
przeskocznie EPDM
bujak pszczółka
panel sklepik
podest drewniany

Uwagi do projektu wykonawczego:
1. układ tarasów ukształtowanych na różnych poziomach do max 60cm. Pole piaskowe obniżone wzgledem powierzchni -15cm.
2. podkonstrukcja tarasu z fundamentowaniem punktowym tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew
3. gęste nasadzenia krzewów np. tawuła w odm, dereń w strefach granicznych. W strefie przejścia tunelem i ścieżki sensorycznej (bruk drewniany, kamienie, żwir, belki) trawy i byliny, wierzba purpurowa i tawuła w odm.
4. strefa wejścia - wyniesione korzenie lipy (drzewo istniejące) - konieczność analizy możliwości wykonania nawierzchni EPDM po szczegółowej niwelacji wykonawczej, lub zastosowanie nadwieszonej nawierzchni drewnianej
5. po wykonaniu mapy do celów projektowych - do analizy pozostawiamy przesunięcie ogrodzenia od strony skweru o 50-70 cm w celu stworzenia szerszego zielonego buforu.

ZRÓDŁO Eibe

ZRÓDŁO Eibe

ZRÓDŁO Playcite

> STREFA - TAJEMNICZY LAS

panel galeria - rysowanie kredą

tampolina posadzkowa
nawierzchnia EPDM
beżowo - szara z elementami
gier posadzkowych
pagórki EPDM
z przeskoczniami
urządzenie wspinaczkowe

strefa zabaw wodą

Las
•

•
•

•
•

•
•

2 mosty,
siatka pająk z wejściem linowym,
siatkowym, drabinką i wejściem po
mostku linowym,
wieżyczka z domkiem i zabawą
piaskową,
przejścia równoważne: po grubej
linie, pachołkach pionowych i
balans na linie,
materiał: robinia, liny
kolorowe pasy na słupach

•
pompa, rynny,
wiaderko, sitko, posadzka taras,
•
kamień, piasek

podest drewniany
i stolik z siedziskami

panel kuchnia błotna

panel krzywe zwierciadło

»Kombinacja KSZTAŁTOWNIA«

> Las z modyfikacjami i szkicem układu wysokosci

Sik holz

playcite

Sik holz
Charakter zabawki LAS - szczegóły wg. karty
dodatkowe pasy w kolorze na słupach

Przeskocznie miedzy pagórkami EPDM - zółte/turkus

Eibe

Sik holz
Zakres dostawy:
1 linka do balansowania z linką uchwytem, dł.2,0 m
1 szczudło, wys. 2,1m

2 – Urządzenia sportowe
6 – 12 lat

Puczyński

Sik holz

kolorystyka

> STREFA - WYSPA ODKRYWCÓW

urządzenie wspinaczkowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 wieże i zjeżdżalnia
ścianka wspinaczkowa
zjazd strażacki, drabinka,
wejście po ściance, mostek,
hamak,
domek pod podestem ze stolikiem
luneta
element rzeżbiarski papuga
2 elementy pionowe od podestu
wyższe z rozwidleniem jak w lesie

kępa wierzby purpurowej

pagórek EPDM
kępa wierzby purpurowej

huśtawka koszykowa i prosta

ZRÓDŁO SIK-Holz

podest drewniany

nawierzchnia EPDM beżowa (3 odcienie)
przejście po półkulach EPDM

strefa wejścia, ławki
i nawierzchnia EPDM
szaro-beżowa z elementami gier
posadzkowych

Modyfikacje: zmiana mostku + słupy 2 w formie drzew

> PANELE I ELEMENTY DODATKOWE

•

GRA “ZNAJDŹ MNIE”: w przestrzeni placu umieszczone będą elementy graficzne nawiązujące do sześciu baśni (po cztery emblematy dla
każdej historii). Odszukując poszczególne grafiki dzieci odkrywają bohaterów i charakterystyczne symbole związane z baśniami. Na specjalnym panelu obrotowym użytkownicy będą mogli sprawdzić poprawny układ symboli (przez odpowiednie ich posortowanie).

•

PANELE Z AKTYWNOŚCIAMI: sklepik, kuchnia, panel lustrzany, galeria do rysowania, panel mechaniczny, liczydło, panel do gry “znajdź
mnie”. Proste ścianki betonowe z jedną kolorową, minimalistyczną grafiką.

•

DODATKOWE ELEMENTY (montowane do zabawek głównych): wiaderka, rury głuchego telefonu, sitka do piasku, luneta. Elementy dodatkowe będą w wyrazistych i mocnych kolorach.
ZRÓDŁO SIK-Holz

PANEL SKLEPIK

PANEL KUCHNIA

PANEL GALERIA

WIDOK 1. STAN ISTNIEJĄCY

WIDOK1. STAN PROJEKTOWANY

WIDOK 2. STAN ISTNIEJĄCY

WIDOK 2. STAN PROJEKTOWANY

Uwagi do projektu wykonawczego:
1. konieczność wykonania mapy do celów projektowych z niwelacją szczegółową oraz inwentaryzacji dendrologicznej.
2. w celu podłączenia pompy do strefy wodnej konieczne jest wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego i uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień do budowy przyłącza.
3. Oświetlenie należy skoordynować z projektem planowanego boiska w strefie sąsiedniej. Przy braku zmian oświetlenia w rejonie pozostałej części skweru (oprawy kule - powinny być zmienione na oświetlenie właściwe dla terenów zieleni, bez tracenia
jasności od góry oprawy - na oprawy ze światłem skierowanym w dół) zalecane dodatkowe oświetlenie w formie niewielkich reflektorów umieszczonych na słupach istniejących (oczyszczonych) po 2 na 1 słup z zegarem zmierzchowym i obniżeniem mocy
światła lub wyłączaniem go po godzinie.
4. W ramach projektu wykonawczego należy przeanalizować możliwości wykonania nawierzchni w strefie korzeniowej starej lipy. W przypadku braku możliwości wykonania nawierzchni EPDM bez ich niszczenia zalecane stworzenie drewnianego przejścia na
fundamentach punktowych.
5. Planowane nasadzenia drzew - 3 szt. Acer platanoides Clevland, 1szt. Acer rubrum - parametry zakupu 20-25/; 25/30.
6. Planowane nasadzenia krzewów o podwyższonych parametrach zwłaszcza w granicznej strefie miasteczka .
7. Po wykonaniu szczegółowej mapy dla terenu należy przeanalizować możliwość rozszerzenia placu o około 0,5/0,6m w stronę skweru i siłowni - pozwoli to na stworzenie lepszego zielonego buforu oraz ukrycie ogrodzenia w krzewach
8. Prace projektowe związane z boiskiem powinny uwzględniać stworzenie w pasie strefy rekreacji dla grupy wiekowej powyżej 13 roku życia, ze stołem pingpongowym, hamakiem, siedziskami, piłkarzykami, workiem treningowym.
9. W związku z istniejącymi drzewami wszystkie prace w ich otoczeniu prowadzić należy ręcznie i z zachowaniem maksimum ostrożności w celu ochrony systemów korzeniowych.
10. Zaleca się wykonanie próbek koloru EPDM (4 odcienie beżu i beżu z szarym), turkus, turkus / szary i zółty oraz dopasowanie ich do elementów RAL przeskoczni i półkól EPDM i fragmentów HDPE tak, aby kolorystyka na placu była jednolita z akcentami
mocniejszych barw.
11. Do szczegółowego rozwiązania projektowego pozostaje grafika na panelach i grze oraz detale wykończeń kolorystycznych.
12. Projekt urządzenia dla najmłodszych oparty o taras drewniany powinno zostać poddane analizie np. w Centrum Konroli Placów zabaw - w celu sprawdzenia założeń projektowych z normami bezpieczeństwa.
13. Domki w strefie Magicznego Miasteczka nie mogą mieć otwartych tylnich ścian, ani umożliwiać wejścia dzieci na strefę dachu np. przez otwory w ścianach bocznych zachęcających do tego.
14. Obrzeża wygradzające poszczególne powierzchnie powinny być wykonane z nadlaniem nawierzchni EPDM (niewidoczne).
15. Na etapie projektu wykonawczego należy przeanalizować dobór najlepszego drewna do rozwiązań ścieżek i siedzisk (grubości, materiał, sposób montażu, ryflowanie).

Zaproponowane w koncpecji materiały w tym drewno robiniowe (docelowo patynujące na szaro), łączenia lin, elementy tarasów powinny być wykonane z najlepszych materiałów, odpowiednio suszone i montowane, aby zapewnić jak najdłuższe użytkowanie w
terenie.

