Deklaracja dostępności
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2009r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-16
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty
opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł lub są bardzo obszerne.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-27. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Jarosław Kublin, ajkub82@gmail.com. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 77 46 48 062. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
“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.”

Dostępność architektoniczna
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie mieści się przy ul.Daszyńskiego 6 w Prószkowie.
Do budynku prowadzą wejścia od parkingu Dla gości przeznaczone jest wejście główne od
ulicy Daszyńskiego. Wejście to znajduje się na parterze i jest przystosowane dla osób
niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drugie wejście
znajduje się w budynku Sali widowiskowej.
OKIS nie posiada recepcji w holu głównym budynku. Ośrodek nie posiada widny dla osób
niepełnosprawnych i toaleta przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Toaleta taka
znajduje się w budynku Sali widowiskowej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń
w alfabecie Brailla.
W budynku Ośrodka mieści się również Gminna Biblioteka Publiczna.
Pomieszczenia biblioteczne znajdują się na parterze, co umożliwia korzystanie z biblioteki
osobom z niepełnosprawnościami.
Dostosowanie korytarzy:
Korytarze w Ośrodku Kultury i Sportu (w tym w Gminnej Bibliotece Publicznej) są szerokie i
nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.
Dostosowanie schodów:
Pomieszczenia biblioteczne są na parterze, nie ma schodów.
Dostępność informacji głosowych: W budynku nie są dostępne informacje głosowe.
Dostosowanie parkingów: Na parkingu jest 6 miejsc parkingowych.
Dostępność tłumacza języka migowego: Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

