Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności witryny internetowej
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej www.gosmszana.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz.
848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r.
ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych
aplikacji organów sektora publicznego.
Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25
Niniejsza 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:
Niektóre opublikowane materiały/ dokumenty będą niedostępne ponieważ:
- niektóre filmy nie mają wprowadzonych napisów dla osób głuchych,
- niektóre dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
- niektóre dokumenty PDF nie są w całości odczytywane przez programy dla osób niedowidzących
(nieprawidłowe wykresy, tabele, sekcje nawigacyjne itp.),
- niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.,
- nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
- strona nie ostrzega przed otwarciem nowego okna w przeglądarce.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-04

Dane kontaktowe i informacje zwrotne
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pan Adam Antończyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie.

Drogi składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składania innych
wniosków/skarg na brak zapewnienia dostępności:
- adres e-mail: biuro@gos.mszana.finn.pl;
- telefon: +48 32 476 00 12; 737 266 522

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić
do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na
warunkach określonych w ustawie.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, którego elementu strony dotyczy
oraz sposób kontaktu. Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni przy czym jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Gminny Ośrodek
Sportu w Mszanie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe podmiot publiczny
może
zaproponować
alternatywny
sposób
dostępu
do
informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a po wyczerpaniu powyższej
procedury także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna budynków
administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
Stan na 01.01.2021r.

Kryta Pływalnia w Połomi oraz siedziba GOS
zlokalizowane w Połomi przy ul. Szkolnej 17a
(aktualnie Kryta Pływalnia jest termomodernizowana, siedziba GOS na ten czas została przeniesiona do
Budynku Użyteczności Publicznej tzw. „Starej Szkoły” w Połomi, ul. Centralna 93, II piętro)

- przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób
niepełnosprawnych
- do wejścia głównego prowadzą schody, z lewej strony budynku znajduje się podjazd dla
wózków inwalidzkich
- szerokie wejście główne (drzwi nie otwierają się automatycznie) prowadzi prosto do holu
głównego pływalni
- kasy i punkt obsługi klienta znajdują się po lewej stronie holu
- biuro Gminnego Ośrodka Sportu zlokalizowane jest po prawej stronie holu
- wejścia do szatni znajdują się po lewej stronie holu, tuż za kasą
- osobne toalety dla osób niepełnosprawnych
- w razie potrzeby obsługa pływalni oraz ratownicy są zobowiązani do pomocy (np.
przytrzymanie drzwi, pomoc w poruszaniu się po pomieszczeniach budynku)
- brak ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym
- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabo widzących

Budynek Użyteczności Publicznej tzw. „Stara Szkoła”
zlokalizowane w Połomi przy ul. Centralnej 93
- przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób
niepełnosprawnych, z którego można swobodnie dotrzeć wózkiem do windy umożliwiającej
przedostanie się do wejścia głównego
- wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, przed wejściem są schody, z lewej
strony usytuowana jest winda dla wózków inwalidzkich. Windę obsługują pracownicy
ośrodka zdrowia oraz OPS w Mszanie po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z
niej
- na parterze budynku znajduje się gabinet lekarza rodzinnego, dentysta oraz biuro firmy
ubezpieczeniowej. Na piętrze budynku siedzibę ma OPS w Mszanie, na II piętrze budynku
mieści się biuro turystyczne, firma zajmująca się naprawą telefonów oraz biuro GOS
Mszana (na czas remontu Krytej Pływalni)
- drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie
- z prawej strony drzwi wejściowych znajduje się bankomat
- brak ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym
- brak windy umożliwiającej przedostanie się na wyższe piętra budynku
- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabo widzących

Obiekt Sportowy w Połomi przy ul. Centralnej 83A
- przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, z wyznaczonymi miejscami
postojowymi dla niepełnosprawnych
- wejście do budynku od strony parkingu, szerokie drzwi, brak schodów
- na parterze zlokalizowane są szatnie dla zawodników oraz pomieszczenie techniczne
- toalety znajdują się na zewnątrz budynku, osobna toaleta dla niepełnosprawnych
- na piętro budynku prowadzą schody, brak windy
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących

Obiekt Sportowy w Mszanie przy ul. Sportowej 6
- przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, brak wyznaczonego miejsca
postojowego dla niepełnosprawnych
- wejście do budynku poprzedzone schodami, z lewej strony budynku możliwość podjazdu
wózkiem inwalidzkim
- toalety znajdują się na zewnątrz budynku, z jego lewej strony, osobna toaleta dla
niepełnosprawnych
- na piętro budynku prowadzą schody, brak windy
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących

Scena plenerowa zlokalizowana w Połomi przy ul. Centralnej 75A
- obiekt ogólnodostępny, na którego terenie dostępna jest altana z grillem
- toalety znajdują się na zewnątrz budynku
- pomieszczenia sceny plenerowej dostępne tylko dla obsługi

Budynek OSP w Połomi przy ul. Centralnej 93A
- wejście do budynku bezpośrednio z parkingu, brak barier uniemożliwiających przedostanie
się do budynku
- wejście główne z prawej strony budynku, drzwi nie otwierają się automatycznie
- na piętro budynku prowadzą schody, brak windy
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących

Obiekt Sportowy w Gogołowej przy ul. Okrężnej
- przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, z wyznaczonymi miejscami
postojowymi dla niepełnosprawnych
- wejście do budynku od strony parkingu
- toalety znajdują się na zewnątrz budynku, osobna toaleta dla niepełnosprawnych
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących

