
Colour Concept / Torun RIver

Primary Color: Green - Pantone 382U - CMYK 30/0/95/0
Contrast Color: Brown - Pantone 1365U - CMYK 0/30/70/0
Backround Color: Blue - Pantone 7459U - CMYK 60/10/5/0 
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Paleta barw uzyta na wystawie "Rzeka"
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W załączniku umieszczone zostały schematyczne rysunki uwzględniające rozmieszczenie punktów zabawy na pokładzie statku. Przy czym Zamawiający 

zawraca uwagę iż kształty i kontury punktów zabawy przedstawione na rysunkach nie są docelowe. Poniższe rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy i 

służą jedynie wskazaniu proponowanych miejsc gdzie mają być zmontowane punkty zabawy. Punkt zabawy „List w butelce” oraz regulamin korzystanie ze 

strefy mają znaleźć się w pobliżu strefy poza pokładem statku. 

Na ostatniej stronie załącznika zamieszczono zaznaczoną orientację statku w przestrzeni wystawy „Rzeka” 

nr Opis komentarz 
1 Pochyły podjazd  

2 Wejście na pokład statku  

3 Wejście na pokład statku  

4,7,8,10 Punkty zabawy: „Grające rury”, „Korbki i paski”, „Wzorki z 
kolorowych piłek”, „Zdjęcia”  

 

9 Punkt zabawy „Siłownia pokładowa”  

5,6 Punkty zabawy: „Zakręcona zabawa”, „Wbij kołek”  

11 Punkt zabawy „Korytarz pokładowy”  

12 Bocianie gniazdo Element aranżacyjny 

13 Punkt zabawy „Stanowisko nawigatora”  

14 Punkt zabawy „Mostek kapitański”   

15 Punkt zabawy „Dzwonki”  

16 Punkt zabawy „Bandera na maszt”  
17a, 17b, 17c Punkt zabawy „Telefon akustyczny” Zestaw trzech telefonów łączących punkty zabawy: „Grające rury”, 

„Korbki i paski”, „Wzorki z kolorowych piłek”, „Zdjęcia” oraz 
„Mostek kapitański” i  „Korytarz pokładowy” 

18 Belka poprzeczna Element punktu zabawy „Bandera na maszt”, na belce 
zamontowane są punkty zabawy: „Dzwonki”, „Telefon akustyczny” 

19 Maszt Element punktu zabawy „Bandera na maszt” 
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