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Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Sosnowca
Nr 213 z dnia 23.03.2018r.
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Nazwa zadania
(max do 80 znaków)

Zakup Magicznego dywanu i pomocy dydaktycznych dla Filii nr 2
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gospodarczej 32

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, któłej winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki)

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Gospodarcza 3ż
4!-2t4 Sosnowiec
Nr działki 4653

§zacunkowy koszt realizacji zadania** 25 000 zł

§krótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (młx, ffiOa znaków)

Zadanie dotyczy zakupu:
. Ma8icznego dywanu 2.0 wrazz pakietami,
. zestawu piasku do kreatywnej zabawy,
. Mini szczudeł
. kolorowych klas dla chłopców i dla dziewcząt - gier

podłogowych,
. Skaczące krokodyle- gra podło8owa,
. Gotowi do startu.. Start! - gra podłogowa
. koszykówkirozkładanej,
. Worków do skakania,
. Gry zręcznościowej- Chwyć jajko,
. MatematycznegoTwistera,
. Gry logicznej - Zapamiętaj, pokaż
. wykładzinę oraz dywan do zabaw dziecięcych

" Oraz puf/podnóżków

,,Magiczny dywan 2.0 jest nowoczesną interaktywną
platformą, pozwalającą dzieciom w wieku przedszkolnym
oraz szkolnym na naukę poprzez zabawę. Dodatkowe pakiety
dostosowane są również do potrzeb seniorów i osób
niepełnosprawnych. Posiadanie Magicznego Dywanu wpływa
na podniesienie rangi miejsca a jednocześnie jest magnesem
przyciągającym osoby w każdym wieku, poniewaz jest

niezwvkle skuteczna forma rozrvwki, nauki i rehabilitacji.


