Proiect în cadrul programului “DUMBRĂVIȚA PARTICIPĂ”
Circuit Sportiv Modular PUMPTRACK-Global
Amplasare: Între Sala Polivalentă din Dumbrăvița și Caminul Cultural

(Pista se poate monta pe iarbă, beton, asfalt, conform indicațiilor producătorului.
Beneficiarii direcți: Tinerii pot avea de acum locul lor în care să facă sport și să socializeze, legal, curat,
modern, cool.
Beneficii-Puncte tari

- oferim pentru comunitate ceva ieșit din comun, ceva fain...
- putem să re-activăm zone nefolosite ca cea din jurul Sălii Polivalente
- am gândit acest proiect deoarece mișcarea=sănătate
- vrem să investim în sport și implicit în tineri
- acest circuit este recomandat tuturor, începând cu vârsta de 2 ani
- pe circuit se poate practica sportul cu o gamă largă de vehicule nemotorizate
- fiind modular se poate dezvolta în continuare(extinde), reutiliza spațiul în timpul iernii de ex. pistă de
patinoar
- circuitul oferă posibilitatea de a gazdui competiții sportive
- circuitul devine obiectiv turistic - atrage vizitatori din afara localității, locul este gandit și din acest
motiv, deoarece se află în vecinatatea unui alt proiect al CJ Timis, castigat si de Dumbravita, cel al
pistei de biciclete Timisoara-Dumbravita-Giarmata, care va trece pe liziera Padurii Verzi
- promovează mișcarea, sportul și stilul de viață sănătos
Durată de implementare:

- livrare între 12-16 săptămâni de la lansarea comenzii, în funcție de mărimea și culoarea pistei
- montare: 2-3 zile
- pista este omologată conform standardelor europene privind siguranță și loc de joacă și a câștigat
diferite premii de design, inovare și mobilier urban.
Omologare: ISO:9001:2015 , ISO 14001: 2015, CSN EN 14974:2020

Detalii legate de costuri:

- cost circuit: 210.000 lei inclusiv tva
- cost transport(Cehia-Dumbrăvița): 5.300 lei
- costul asamblării este de: 8.500 lei

-Cost TOTAL inclusiv TVA: 223.800 lei
- plata se poate face în 2 tranșe: 50% din sumă + transport înainte de livrare cu 15-30 zile lucrătoare
- pista este fabricată din fibră de sticlă și panouri stratificate. Producătorul oferă 5 ani garanție.
(Pista se poate monta pe iarbă, beton, asfalt dar cel mai indicat este ca platformul să fie din beton sau
asfalt, fără denivelări)
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