
Koordynator dostępności 
Na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. poz. 1696) w Centrum Kultury w Gdowie wyznaczony został 

koordynator do spraw dostępności. 

Koordynator do spraw dostępności w Centrum Kultury w Gdowie: 

Angelika Rybicka 

tel. 12 251 43 67 wew. 24 

tel. komórkowy 512-186-807 

e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl 

Deklaracja dostępności 
Centrum Kultury w Gdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 

http://www.hala.gdow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11- 

30. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Status pod względem zgodności z ustawą 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 

poniżej. 

Treści niedostępne: 

• część plików nie jest dostępna cyfrowo, 

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

• brak wyszukiwarki artykułów 

Wyłączenia 

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Zgodność ze standardami 

Strona wykorzystuje częściowo następujące rozwiązania: WCAG 2.1 (walidacja przeprowadzona 

23.03.2021) 

Kompatybilność 

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. 

Window-Eyes, JAWS czy NVDA. 

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki. 



Wygląd i nawigacja 

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz 

wielkości czy czytelności czcionki. 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z 

technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową 

jest koordynator ds. dostępności Angelika Rybicka, tel. 12 251 43 67 wew. 24, tel. komórkowy 512-

186-807, e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl. 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby 

zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób 

kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego 

sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 

niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy 

czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 

zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji 

żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 

żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu 

wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl) 

https://www.rpo.gov.pl/


 

Dostępność architektoniczna  
Wejścia do Gminnej Hali Sportowej w Gdowie są oznakowane, znajdują się w ścianie frontowej 

budynku. Wejście główne jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i są dostępne dla 

osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez 

nachylenia. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. 

Na parterze znajduje się płyta główna, szatnie, magazyny sportowe oraz pokoje dla sędziów. 

Na parterze znajduje się także winda, do której jest swobodny dostęp - wjazd, którą osoby z 

dysfunkcją ruchową bez problemu mogą przedostać się na 1 kondygnację na której mieszczą się 

trybuny/widownia oraz kawiarnia Sport Café. Na trybunach wyznaczono odpowiednie miejsce dla 

osób poruszających się na wózkach. 

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich 

pomieszczeń budynku. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym 

na stronie. 

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy wejściu. Drzwi 

do toalety nie są uzbrojone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu 

przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i 

jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na lewo od miski. 

 


