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To kompleks rekreacyjny, którego nie należy mylić z siłowniami na świeżym powietrzu.
Urządzenia są zbudowane z grubych stalowych rur i zaprojektowane tak, by były łatwe iUrządzenia są zbudowane z grubych stalowych rur i zaprojektowane tak, by były łatwe i
bezpieczne w obsłudze. Chcąc pokonać taką ścieżkę, rozpoczynamy od rozgrzewki,
następnie wykonujemy prostsze ćwiczenia przechodząc do trudniejszych.
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� Przedmiotem inwestycji: stworzenie i wybudowanie „Nowosądeckiej Ścieżki Zdrowia” ,
miejsca aktywności fizycznej.

� Miejsce realizacji projektu : teren (pas zieleni) między restauracją Mc'DonaldsMiejsce realizacji projektu : teren (pas zieleni) między restauracją Mc'Donalds
a hipermarketem Real (al. Piłsudskiego w Nowym Sączu)- długość ok. 2 km

� Czas realizacji: przewidziany na lato – jesień 2015 roku



,, NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA”

Poło żenie „Nowos ądeckiej Ścieżki Zdrowia” 
( zaznaczone na zielono):
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Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły:
77% ankietowanych popiera pomysł powstania „Nowosądeckiej Ścieżki Zdrowia”. 

77%
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Przykładowe wypowiedzi mieszkańców Nowego Sącza zebrane podczas sondażu w dniu 7 marca br.  

� p. Iwona H.,42lata
„Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy pomysł na spędzenie wolnego czasu. Młodym ludziom 
brakuje miejsc, gdzie mogliby swobodnie się spotkać, a przy tym troszkę się poruszać”

� Arek J., 17 lat
„Całkiem dobra opcja.  W końcu nie każdy ma pieniądze, ani czas by regularnie korzystać z 
siłowni. Ja na przykład czysto przechodzę tamtędy i przy okazji mógłbym trochę poćwiczyć. 
(śmiech)”

� p. Anna G., 36lat
„Cieszy mnie taka inicjatywa młodych ludzi. Widać, że chcecie zmienić to miasto. Nowy obiekt 
mógłby zachęcić więcej młodzieży do korzystania z rozrywek na świeżym powietrzu. Bardzo dobre 
usytuowanie, jest jedną z wielu zalet. Może częściej udałoby mi się odciągnąć mojego syna od 
gier komputerowych.”

SPORT TO ZDROWIE! :)
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Cele projektu:

� udostępnienie mieszkańcom nowego, atrakcyjnego miejsca do aktywnej rekreacji

� propagowanie wśród mieszkańców modelu aktywnego i zdrowego trybu życia

� podniesienie świadomości użytkowników – dzięki tablicom informacyjnym- o znaczeniu� podniesienie świadomości użytkowników – dzięki tablicom informacyjnym- o znaczeniu
dla zdrowia poszczególnych ćwiczeń fizycznych

� wpisanie się w Strategię Rozwoju miasta Nowego Sącza



Przykładowa ścieżka zdrowia
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Opis projektu:

� 8 stanowisk z urządzeniami do ćwiczeń – każdy o innym przeznaczeniu.

� będą wykonane głównie z drewna, oraz niezbędnych elementów metalowych 

� tablica informacyjna � tablica informacyjna 

� opis na tablicę- szczegóły jak wykonywać zadania i jaki mają one wpływ na zdrowie

� odległość między każdym urządzeniem to około  100- 200 metrów

� projekt mapy i przyrządów do ćwiczeń - rysunki  (praca własna)



Projekt przyrz ądów do ćwiczeń:



ŁAWECZKA DO ĆWICZEŃ BRZUCHA

• To urządzenie sprawnościowe o drewnianej konstrukcji przeznaczone jako element 
wyposażenia ścieżek zdrowia oraz na szkolne place zabaw do prowadzenia zajęć 
ruchowych.

Rysunek schematyczny (praca własna):



SLALOM

� To urządzenie sprawnościowe stanowiące element wyposażenia szkolnych lub parkowych 
ścieżek zdrowia.

Rysunek schematyczny (praca własna):



STEP-PODEST

� Urządzenie sprawnościowe stanowiące element  ścieżki zdrowia , mające dobry wpływ na 
mięśnie nóg.

Rysunek schematyczny (praca własna):



ZESTAW DO PRZESKOKÓW

� Zestaw płotki do przeskoków to urządzenie sprawnościowe, które pozwala rozwinąć 
kondycję i sprawność ruchową przy okazji świetnej zabawy. 

� Konstrukcja płotków jest wykonana z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo

Rysunek schematyczny (praca własna):



ZESTAW DO POMPEK

� Zestaw do pompek jest rewelacyjnym urządzeniem sprawnościowym, który umożliwia 
trening mięśni brzucha. 

� Konstrukcja zestawu jest wykonana z drewna sosnowego litego.

Rysunek schematyczny (praca własna) i wymiary:



RÓWNOWAŻNIA PROSTA

� Równoważnia to tradycyjne urządzenie sprawnościowe, które pozwala na rozwój ogólnej 
koordynacji ruchowej podczas świetnej zabawy.

� Konstrukcja równoważni wykonana jest z drewna sosnowego litego.

Rysunek schematyczny (praca własna) :



KÓŁKA AKROBATYCZNE 

� To urządzenie sprawnościowe do ćwiczenia mięśni rąk.

Rysunek schematyczny (praca własna):



ORBITREK 

� Jedną z podstawowych funkcji orbitreka, zapewne najważniejszą, jest oddziaływanie na 
układ sercowo-naczyniowy.

� Serce, jak każdy inny mięsień, reaguje na odpowiednie poziomy nacisku, stając się coraz 
mocniejsze. 

� Jeśli chcemy uzyskać korzyści zdrowotne płynące z ćwiczeń cardio, należy posłuchać rad 
specjalistów, którzy zalecają minimum 150 minut zróżnicowanego lub 75 minut 
intensywnego treningu cardio tygodniowo.intensywnego treningu cardio tygodniowo.

� Programy treningowe oparte o śledzenie pulsu, dostępne w niektórych modelach 
orbitreków, pozwalają na lepszą kontrolę intensywności przeprowadzanych treningów.

Rysunek schematyczny (praca własna) i 
wymiary:



TABLICA INFORMATYCZNA

� Stalowa konstrukcja z miejscem na ekspozycję w postaci regulaminu korzystania z 
urządzeń.

� Znajdują się na niej podstawowe informacje o siłowni zewnętrznej oraz zasadach 
zachowania bezpieczeństwa podczas przebywania na placu.

� Dodatkowo na tablicy znajduję się miejsce na umieszczenie danych kontaktowych do 
administratora.

Rysunek schematyczny (praca własna):
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Szacunkowy kosztorys:

CZĘŚCI PROJEKTU: CENA W ZŁOTYCH :

ŁAWKA DO ĆWICZEŃ BRZUCHA 700zł

ZESTAW DO PRZESKOKÓW 500 zł

STEP-PODEST 100 złSTEP-PODEST 100 zł

SLALOM 600 zł

PORĘCZ DO POMPEK 400zł

RÓWNOWAŻNIA PROSTA 200zł

KÓŁKA AKROBATYCZNE 600zł

ORBITEREK 500zł

TABLICA INFORMACYJNA 400zł

KOSZT WYKONANIA 2000zł

RAZEM 6000zł



Jeste śmy przedsi ębiorczy!


