K Park – športovo-oddychový areál
Realizátor projektu: Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Harmonogram projektu:
▪
▪
▪
▪
▪

Registrácia mesta:
Hlasovanie verejnosti:
Vyhlásenie výsledkov:
Realizácia K Parkov:
Slávnostné otvorenie:

1.7.2021 – 30.09.2021
6.1.2022 – 16.2.2022
17.2.2022
do 31.7.2022
Máj – August 2022

Zvolená lokalita: vnútro blok ulíc Zvončeková a Narcisová, sídlisko SNP
Info o projekte:
Kaufland Slovenská republika v.o.s. ( ďalej len Kaufland) je organizátorom projektu s názvom
Kaufland Park alebo, ktorého cieľom je zrealizovať v roku 2022 v 7-mich výherných mestách
na celom Slovensku športovo – oddychový areál Kaufland Park alebo tiež K Park.
Hlavnou myšlienkou projektu je prispieť k rozvoju zdravého životného štýlu. Je známe, že
aktívny životný štýl počas dospievania posilňuje celkovú imunitu, zdravý vývoj a rast.
Spoločné športové aktivity s rodičmi či priateľmi priaznivo ovplyvňujú aj psychiku mladých
ľudí. Všetky tieto výhody, ktoré získame počas dospievania, výrazne ovplyvnia náš život
v dospelosti. Možno aj preto, že je málo takých miest, ktoré by lákali tráviť voľný čas na
čerstvom vzduchu, vznikol K Park – miesto, pre relax aj pobyt na čerstvom vzduchu.
K Park ponúka možnosti na zmysluplné využitie voľného času. Mladí ľudia si budú môcť
trénovať rôzne triky na skejtborde alebo kolobežke, zahrať si s priateľmi streetball, pingpong,
zacvičiť si na lezeckej stene alebo work-out konštrukcii.
Mesto Michalovce zdieľa rovnakú filozofiu ako Kaufland. Preto sa zapojilo do plánovaného
projektu a ešte v letných mesiacoch sa zaregistrovalo. Sme si vedomí, že v našom meste
chýbajú možnosti aktívneho trávenia voľného času pre mladých. Privítali by sme výhru a boli
tak medzi prvými 7–mimi mestami, kde by sa realizoval areál K Park. Všetci, ktorí sa zapoja
do hlasovania môžu tiež získať mobilný telefón Samsung Galaxy A32, ale hlavne dobrý
pocit, že prispeli k rozvoju svojho mesta.
Hlasujte za naše mesto na stránke www.kauflandpark.sk
Termín hlasovania je od 6.1.2022 do 16.2.2022.

Vizualizácia:

