Deklaracja dostępności Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
•
•

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
•
•
•
•
•

brak regulacji wielkości czcionek oraz kontrastu
zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik
W związku z brakiem obowiązku dostosowania tych treści, dokumenty
archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 nie są przystosowane dla
osób z niepełnosprawnością. W przypadku potrzeby dostępu do starszych
plików prosimy o kontakt i wskazanie konkretnych dokumentów, oraz sposobu
w jaki powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•
•

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-0325

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Godyń.

•
•

E-mail: m.godyn@ckiskrzeszowice.pl
Telefon: 12 282 14 65

Każdy ma prawo:
•
•
•

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej
formie.

Żądanie musi zawierać:
•
•
•

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w
alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•
•
•
•

Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Adres: ul. Walkowskiego 1
32-065 Krzeszowice
E-mail: sekretariat@ckiskrzeszowice.pl
Telefon: 12 282 14 65

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach - Pałac Vauxhall
ul. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice
Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością
poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy, schodołazu ani
platformy przyschodowej, z tego powodu dostęp do Galerii w Pałacu Vauxhall,
znajdującej się na I piętrze, jest niemożliwy. Ze względu na występowanie progów,

osoby poruszające się na wózku mogą przemieszczać się samodzielnie jedynie po
korytarzu budynku na parterze, aby dostać się do biur konieczna jest pomoc drugiej
osoby. Nie posiadamy toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wypracowany został również plan
procedur przeciwpożarowych.
W sąsiedztwie siedziby CKiS znajduje się parking, również z miejscami dla osób z
niepełnosprawnością. W centrum nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma
informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i
słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do
budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
2. Klub Centrum w Tenczynku
ul. Reymonta 1, 32-067 Tenczynek
Budynek parterowy.
Brak możliwości wjazdu do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
ze względu na brak podjazdu oraz zbyt wąskie drzwi wejściowe. Nie posiadamy
toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. W sąsiedztwie budynku
znajduje się duży parking, bez miejsc dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie
ma pętli indukcyjnych, informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń, oznaczeń w
alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.
3. Klub Przy Rynku w Nowej Górze
Nowa Góra 479
Budynek z dwoma wejściami. Jedno z nich posiada podjazd dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
Ze względu na występowanie progów i uskoków osoby poruszające się na wózku nie
mogą przemieszczać się po budynku samodzielnie.
Brak toalety dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma
informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i
słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do
budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem

przewodnikiem. W sąsiedztwie budynku znajduje się parking, bez miejsc dla osób z
niepełnosprawnością.
4. Kopalnia Talentów w Krzeszowicach
Ul. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice
Budynek przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Posiada
windę i przystosowaną, dużą toaletę. Ciągi komunikacyjne w budynku są pozbawione
barier. Możliwe jest samodzielne poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku
nie ma informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i
słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Budynek posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wypracowany został również plan
procedur przeciwpożarowych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. W sąsiedztwie budynku znajduje się duży parking, bez miejsc dla
osób z niepełnosprawnością.
5. Hala Sportowa w Krzeszowicach
Ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice
Budynek jednopoziomowy, pozbawiony barier pionowych i poziomych. Na
podwyższeniu znajdują się trybuny. W budynku znajduje się winda, lecz jest ona
wyłączona z użytku. Budynek posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością. W
budynku nie ma informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń, oznaczeń w alfabecie
Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego. Budynek posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wypracowany został
również plan procedur przeciwpożarowych. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W sąsiedztwie
budynku znajduje się parking.
6. Boisko Orlik
Al. Solidarności 9, 32-065 Krzeszowice
Obiekt jednopoziomowy, pozbawiony barier pionowych i poziomych. Budynek
znajdujący się na terenie obiektu jest przystosowany dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich (toaleta, szatnie).
W sąsiedztwie budynku znajduje się parking. Ze względu na fragment nieutwardzonej
powierzchni, utrudnieniem może być dotarcie z parkingu na obiekt.
W budynku nie ma informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń, oznaczeń w alfabecie
Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
•
•
•

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów
klawiaturowych przeglądarki.
Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich
jak telefony komórkowe i tablety.
Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne – tzw. Responsive
Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do
rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Inne informacje i oświadczenia
Elementy wchodzące w skład struktury strony internetowej i treści na niej
udostępnione są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

