МОТУЗКОВИЙ ПАРК ПРИГОД «ТОРУС»
Будівництво мотузкових парків на сьогоднішній день дуже поширене на
території країн СНД і, зокрема в Україні, але нажаль у місті Ладижин таких
розваг немає. Мотузковий парк пригод, який мені хотілось би назвати «Торус»,
здатний принести задоволення як мешканцям Ладижина так і гостям міста,
дітям, і дорослим, отримати незабутні відчуття і насолоду від подолання всіляких
захоплюючих перешкод. Потенціал міста

є надзвичайно великий, адже

тут

плідно працює два туристично-спортивних клуби «Лама» і «Крокус», вихованці
яких беруть участь у різноманітних змаганнях з пішохідного, вело та водного
туризму, і всі вони долають ті чи інші перешкоди нашого
Запропонований проект

надає

життя.

різноманітний і цікавий спектр розваг,

починаючи від простої смуги перешкод, і закінчуючи комплексом гойдалок,
балок, мотузок, містків, сходів, сіток, тарзанок, канатів, тросів, спусків і
підйомів, об'єднаних в логічну послідовність перешкод у стилі пригоди різного
рівня складності. Після того, як буде побудований у місті такий парк, кожен
зможе спробувати свої сили на будь-якій ділянці траси і з цікавістю і азартом
провести час.
Мотузковий парк дозволить отримати незабутні відчуття і насолоду від
подолання всіляких захоплюючих перешкод. Завдяки широким функціональним
можливостям, парк пригод може використовуватися як індивідуальний (окремий)
об'єкт для розваг, так і

в комплексі з іншими спортивно-розважальними

атракціонами.
В Ладижині є досить багато місць де можна розташувати мотузковий парк.
Одне з них - лісова ділянка поблизу міста, за залізно-дорожнім переїздом на
шляху до заводу Ферментних препаратів. Інше можливе місце розташування
ділянки на місцевому пляжі,

в берізках. Ще одна ділянка, яка може бути

використана, знаходиться на території дачного товариства Заріччя. Ладижинці
досить добре знають ці місця, там активно відпочивають.

Мотузковий парк

потрібно розмістити на відкритому повітрі серед дерев, при необхідності

з

використанням додаткових конструкцій. Перевага в тому, що проводити час на
відкритому просторі набагато приємніше ніж в закритому приміщенні, проте
недоліком є те, що такий вид парків неможливо використовувати цілий рік. Як
правило, вони діють сезонно, з березня по жовтень.
Мотузковий парк є досить складною конструкцією. Процес його
будівництва можна розділити на чотири основних етапи. Серед яких

етап

проектування, виробництво та монтажу, навчання персоналу і етап введення в
експлуатацію. Кожен з цих етапів має свої відмінні риси і характерні
особливості.
Що стосується різноманітності випробуваннь, то тут все залежить тільки
від розмірів території де він знаходиться. Якщо мотузковий парк являє собою
невеликий мотузковий каркас, то можна розраховувати на достатню кількість
цікавих і захоплюючих маршрутів. Якщо ж це великий мотузковий комплекс, то
різноманітність етапів може бути настільки велика, що у відвідувачів залишаться
тільки найяскравіші враження. Всі етапи в залежності від завдань можуть бути
розраховані як на звичайних людей з мінімальними навичками та вправністю, на
любителів активного відпочинку з хорошими здібностями і на професіоналів з
відповідними навичками, підготовкою і технікою.
Мотузковий парк «Торус» є

чудовим

проектом для усіх мешканців

Ладижина, ідеально підійде для організації проведення спортивних і оздоровчих
заходів, активного сімейного або корпоративного відпочинку, спеціальних
тренінгів(тімбілдінг), адже кожен зможе спробувати свої сили, можливості та
урізноманітнити свій активний відпочинок. До речі розвиток тімбілдінгу у місті
дозволить в організаціях, установах і на підприємствах об єднати людей, які
мають одну ідею, одну думку. Будівництво корпоративної команди починається з
того, що люди пізнають один одного. Ця техніка включає в себе міжособистісне
поведінку, розвиває міжособистісну віру і сприяє кращим взаєминам. Все це
допомагає побудувати командний дух.

