FUN
CHALLENGE
Cliärref

« Fun Challenge Cliärref »

Am Kader vun der Fun Challenge Cliärref haten d’Equipen d’Aufgab eng
3D-Maquette (Architekte-Maquette) ze erstellen déi hire Wonsch
vun deem wat an hiren Aan an der Gemeng feelt,
esou konkret ewéi méiglech duerstellt.

EQUIPE: MyJoJoSpiel
Thema MAQUETTE: KLOTERPARK
Bei deser Challenge hunn mir eis extra vill Méi gemach an hunn eis laang iwwerluecht wat et bei eis
an der Gemeng lo nach net gëtt. Wéi der hei op eiser Maquette gesinn kënnt, besteet eisen Projet aus
2 Ideeën di een zesummen oder eenzel ëmsetzen kéint. Mir hunn eise Klotergaart a Verbindung mat
enger Grillhütt an enger Feierplaz ausgeduecht, wou een no engem ustrengenden a flotten Nomëtteg
nach e puer schéi Stonne mateneen verbréngen kann. Mee des kann och eng flott Saach fir Schoulklassen sinn an och vun Maison- oder eenzelen Klassen als ,,Klassesall am Bësch» genotzt ginn. Sou wi
och vun den Veräiner a privat Leit aus der Gemeng de Weekend gelount kann ginn, fir do e puer flotter
Stonnen ze verbrengen. Dann erklären ech och lo mol bessen eis Haaptattraktioun, de Klotergaart.
Dësen ass souwuel fir Kanner als och fir Erwuessener eng spannend an opreegend Saach.
Et gëtt 2 Etagen:
Um Ufank vun eisem Kloterparkour beweegt ee sech op der ënnëgter Etage, di och éischter fir
d’Kanner geduecht ass bzw fir di mat bëssen Höhenangst. Dës Etage besteet aus eenzelen Parkouren
di vun Plattform zu Plattform féieren.
Zum Beispill muss:
• een vun Bamstamm zu Bamstamm op di nächst Plattform kommen
• sech iwwert een wackelegen Balken deen un 2 Seeler hänkt balancéieren
• sech iwwer 2 Bäll kämpfen di och un zwee Seeler hänken an rullen
• sech laanscht d’Staangen vun enger Aart Schaukel schwéngen,
• duerch een Tunnel duerchkrauchen
• sech iwwert e puer Rullen beweegen
• iwwert eng Wipp klammen
• Wann een sech decidéiert awer e bessen méi wagemutëg ze sinn kann een vun der ënnëgter Etage op iewegt Etage
kloteren mat Hëllef vun engem Netz.
Do sinn dann puer méi schwiereg Parkouren déi een e bëssen méi erausfuerderen, ewéi zum Beispill:
• Eng wackeleg Hängebréck
• E puer rullend Schauckelen
• Eng Leeder mat versaten Leisten
• Een weideren Tunnel
• Een See! iwwert dat een balancéieren muss
• E puer Seeler duerch di een sech duerchschéngen muss
• Eng wackeleg Bréck di un 2 Seeler befestegt ass
• E puer Reefer déi een dann rëm zréck un d’Ufanksplattform bréngen

Natierlech muss een sech och sécheren vir dat keen erof fält an sech verletzt. Et sinn och baal iwwerall Seeler
ubruecht un deenen een sech festhalen kann.
Mir giffen eis freeën wann dëse Projet um Site vun der aaler Schwemm zu Cliärref réaliseiert giff ginn, well mir
fannen dass dat eng zentral Plaz an der Gemeng ass. Zum engen ass se no beim Camping, mee och Schoulklassen vu Reiler souwéi aus dem Lycée senn innerhalb vu 5 Minutten op der Plaz.

Texter si vun den Equippe selwer geschriwwen.

