Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach 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 http://mgck-jl.pl/
Data publikacji strony internetowej: …………………
Data ostatniej istotnej aktualizacji: ……………………….
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
•
•
•
•
•

strona nie posiada mapy
na stronie nie działają standardowe klawisze skrótów
brak opisów zdjęć i tekstu alternatywnego
tekst elementów slidera na pierwszej stronie nie jest obsługiwany przez czytniki
brak modułu wyszukiwarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny opierając się o wyniki uzyskane za pomocą
walidatorów ze stron:
•
•

https://validator.utilitia.pl
http://checkers.eiii.eu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•
•
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Krzak
E-mail: biuro@mgck-jl.pl
Telefon: 798-960-230

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 najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
•
•
•
•
•

MGCK posiada wejście główne do budynku prowadzące wprost z parkingu. Na
parkingu są wyodrębnione miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat znajduje się na parterze budynku,
wejście nie posiada barier
architektonicznych.
Pracownie znajdują się na pierwszym piętrze budynku, wyposażonego w windę.
Budynek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym.

