Deklaracja dostępności
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" Kiszkowo, 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
(Dz.U. 2019 poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej :

www.promyk-kiszkowo.com.pl
Data publikacji strony internetowej: 2011-10-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2021-03-09

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



brak opisów zdjęć,
brak nagłówków artykułów lub opisów

Wyłączenia


mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" Kiszkowo
Informacje zwrotne i dane kontaktowe




Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes - Renata Domagalska
E-mail: bibl.kisz@wp.pl
Telefon: 61 429 70 45

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: Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk"
Kiszkowo




Adres: ul. Polna 33
62-280 Kiszkowo
E-mail: bibl.kisz@wp.pl
Telefon: 61 429 70 45

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" Kiszkowo mieści się w
budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie. Do budynku prowadzi podjazd dla osób
niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się winda ułatwiająca poruszanie się osobom
starszym i niepełnosprawnym, natomiast na piętrze znajduje się pomieszczenie gabinetu
rehabilitacyjnego wraz z całym węzłem sanitarnym przystosowanym dla osób poruszających
się na wózkach. Budynek posiada miejsca parkingowe oraz miejsce oznakowane dla osób z
niepełnosprawnością. Do pomieszczenia stowarzyszenia można wejść z psem asystującym.
W stowarzyszeniu nie ma możliwości skorzystania z informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
Na miejscu nie można skorzystać z tłumacza języka migowego czy tłumacza online.
Na terenie Stowarzyszenia dostępne jest Wi-Fi.

Udogodnienia:
Formularz kontaktowy
Możliwość zmiany wielkości czcionki
Możliwość zmiany kontrastu

