Nové
multifunkčné
ihrisko azk e

na V

Vážení rodičia
a priatelia našej školy,
nakoľko sa zub času výrazne podpísal pod stav
ihriska v areáli našej školy a ihrisko už nedokáže
plnohodnotne plniť podmienky pre kvalitný vzdelávací
proces a bezpečné športovanie prichádzame
s projektom na jeho rekonštrukciu a obnovenie.
Nové ihrisko poskytne bezpečný priestor pre
kolektívne športy ako futbal, basketbal, volejbal,
frisbee, ringo, bedminton ako aj kvalitný povrch pre
atletiku a rôzne pohybové hry. Jedná sa o moderný
povrch z dôrazom na zvýšenú bezpečnosť, trvácnosť
a znížené náklady na údržbu.

Povrch
■ Je dvojvrstvový, vodepriepustný,
športový povrch s hrúbkou 13 mm.
■ Výnimočnosť tohto povrchového
systému spočíva, v inštalovaní
SBR pružiacej vrstvy zmiešanej
s lepidlom a vrchným,
štruktúrovaným nástrekom
zmiešaným s EPDM priamo na
mieste realizácie.
■ Epufloor, Bsc. poskytuje
športovcom výborný komfort aa
pomáha im podať vysoký výkon.
■ Je veľmi vhodný pre multišportové
ihriská a tréningové plochy.
■ Epufloor, Bsc. spĺňa kvalitatívne
požiadavky IAAF normou EN 14877,
čo ho robí excelentným povrchom
pre bežečké dráhy a rozbežiská aj
pre profesionálne svetové súťaže.
■ Vyznačuje sa vysokou odolnosťou
voči oderu, ostrejším predmetom,
poveternostným podmienkam a UV
žiareniu.
■ Epufloor, Bsc. ponúka skvelý pomer
ceny, odolnosti a pružnosti.

Cieľom projektu je rozšíriť možnosti vonkajšieho
športovania pre vaše deti, našich žiakov a umožniť tak
podporu zdravého životného štýlu a ich pohybových
schopností v modernejších, bezpečnejších, zdravejších
a príjemnejších podmienkach a prispieť tak k celkovej
kvalite vzdelávania na našom gymnáziu.
Keďže finančná náročnosť tohto projektu je vysoká
a možnosti jeho financovania obmedzené, radi by sme
vás touto cestou požiadali o finančnú pomoc pre splnenie
tohto zámeru.
Číslo účtu, kam môžete posielať finančné dary:
(účet patrí nášmu Občianskemu združeniu pri Gymnáziu
Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava)
IBAN: SK54 1100 0000 0026 6772 0013
Variabilný symbol: 0720217
Správa pre prijímateľa: ihrisko 2021

Aj s Vašou pomocou
budú mať žiaci funkčné
ihrisko už v ďalšom
školskom roku.

