„Mozdulj Balaton – Interaktív játéktér” kialakítása
a balatonfűzfői Művelődési Központban
A kivitelezés ideje:
2009. 10. 13. – 2009. 11. 17.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
8600 Siófok, Batthyány utca 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Bogarch Építész Kft.
8220 Balatonalmádi, Szőlő utca 3.
A Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtott de minimis (csekély összegű) támogatás összege:
1.512.000 Ft (80%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 378.000 Ft (20%).
A projekt összköltsége: 1.890.000 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Különös figyelmet fordítva gyermekeink szórakoztatására, ismereteik játékos formában történő
bővítésére, Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2009. szeptember 30-án pályázatot nyújtott be
interaktív játéktér kialakítására, amelynek eredményeként 1.512.000 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást nyert a Balaton Fejlesztési Tanács „Mozdulj Balaton – Interaktív
játéktér kialakítása” című pályázatán.
A játéktér egy fizikailag is összetartozó, a Balatonhoz kapcsolódó játék együttest jelent, melynek
keretében mintegy 30-40 féle dolgot játszhatnak végig a gyerekek. Vannak óriás kirakók, célba
dobálók, ügyességi és rajzolós játékok, logikai és történeti tesztek, jelmezes beöltözés,
fényképezkedős játékok, népi játékok, versenyeztető játékok, építő játékok, stb. A játéktér
segítségével gyermekprogramok szervezése keretében erősíthetjük a balatoni kultúráról szóló
ismereteket és elősegíthetjük a Balaton szeretetének növelését.
Mivel ügyességi és logikai játékok egyaránt szerepelnek a programban, gyakorlatilag óvodás kortól
a kisgimnazistáig találnak elfoglaltságot a gyerekek. Természetesen az igazi élmény mindezt a
szülőkkel vagy akár a nagyszülőkkel végigjátszani!
A játéktér folyamatos működtetését a Művelődési Központban szeretnénk biztosítani, amely egész
évben hétköznapokon és hétvégeken, rossz idő, illetve nagy kánikula esetén állna a gyermekek és
kísérőik, valamint a városba érkező, gyermekkorú turisták és családtagjaik rendelkezésére.
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A PROJEKT FOTÓI:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

Gróf Tibor
igazgató
Levélcím:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
+36-88-451-056
+36-20-924-3038
muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu, www.balatonfuzfo.hu

http://www.balatonregion.hu

http://www.onkormanyzat.mti.hu
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