Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu 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 strony internetowej Miłosławskiego Centrum Kultury
dostępnej pod adresem www.mckmiloslaw.com.pl
Data publikacji strony internetowej: 26‐02‐2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28‐09‐2020
Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych – niezgodności i wyłączenia dotyczą:







filmów opublikowanych przed 23 września 2020 r.,
dokumentów tekstowych i tekstowo‐graficznych, dokumentów utworzonych
w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych,
opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.,
map,
plików wytworzonych przez inne podmioty niż Miłosławskie Centrum Kultury i
przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów,
treści archiwalnych, niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020‐09‐23. 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 Marzena Węcławiak, e‐mail: mck36@wp.pl . Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 61 438 27 79. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 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.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
Budynek: Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Różowej.
Do wejścia do budynku prowadzą stopnie.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.
Dostęp do Miłosławskiego Centrum Kultury jest ograniczony dla osób z
niepełnosprawnościami w szczególności na wózkach (stopień).

Brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille’a dla osób
niewidomych i niedowidzących.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące.
Na parterze znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika MCK.

Sekretariat MCK oraz sala widowiskowa znajdują się na I piętrze, dostęp jest ograniczony:
brak podjazdów, platformy przyschodowej, brak windy osobowej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Brak pomieszczenia wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku GOK z psem asystującym, warunkiem
wstępu jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę
niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o
wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Drzwi wejściowe do budynku wymiarowe otwierane klamką.

Do pomieszczeń biurowych i Sali na parterze prowadzi korytarz, z którego kolejno są drzwi
do pomieszczeń otwierane klamką do wewnątrz w prawo.

Jedna toaleta na parterze jest przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Brak parkingu.
Zgłoszenia interesanta może być dokonane w jednej z następujących form:




e‐mail: mck36@wp.pl, mckmiloslaw@onet.pl
tel.: 61 438 27 79 w godzinach pracy ośrodka
drogą pocztową na adres: Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6, 62‐320
Miłosław

Budynek: Świetlica Wiejska w Pałczynie, Pałczyn 19
Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od ulicy (wejście główne), drugie boczne (od
północy), trzecie od wschodu (wejście do kuchni).
Wejście główne do budynku jest równe z chodnikiem, do wejścia bocznego i od kuchni
prowadzą schody.
Nad wejście nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma
windy.
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online,

Pracownik świetlicy jest zobowiązany do zejścia na parter celem obsługi niepełnosprawnego
interesanta, po uprzednim zgłoszeniu się interesanta.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:



Tel. 601‐405‐671
Drogą pocztową na adres: Świetlica Wiejska w Pałczynie, Pałczyn 19, 62‐320 Miłosław

Budynek: Świetlica Wiejska w Czeszewie, ul. Słoneczna 25
Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa wejścia od frontu (jedno na małą salę na parterze,
drugie na salę na piętrze), jedno od boiska do biblioteki i jedno wyjście ewakuacyjne z Sali na
piętrze przy ścianie bocznej.
Do wejść do budynku prowadzą schody.
Wejścia zabezpieczone są metalowymi poręczami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące.
W budynku nie ma windy.
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online,
Pracownik biblioteki zobowiązany jest wyjść na zewnątrz celem obsługi niepełnosprawnego
czytelnika, po uprzednim zgłoszeniu się.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:




e‐mail: biblioteka.czeszewo@interia.pl
tel. 61 438 29 31
drogą pocztową na adres: Świetlica Wiejska, Czeszewo, ul. Słoneczna 25, 62‐322
Orzechowo

Budynek: Świetlica Wiejska w Orzechowie, ul. Klubowa 1
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Klubowej.

Do wejścia do budynku prowadzą schody z umieszczoną po prawej stronie metalową
poręczą.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące.
W budynku nie ma windy.
Toaleta znajduje się na piętrze i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem jest możliwość parkowania aut jednak nie ma wyznaczonych miejsc
parkingowych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
Pracownice świetlicy i biblioteki są zobowiązane do wyjścia przed budynek celem obsługi
niepełnosprawnego interesanta po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się interesanta i
umówieniu na określoną godzinę.
Zgłoszenie interesanta może być dokonane w jednej z następujących form:




e‐mail: biblioteka.orzechowo@vp.pl
tel.: 61 437 10 10 w godzinach pracy świetlicy lub biblioteki
drogą pocztową na adres: Świetlica Wiejska, ul. Klubowa 1, 62‐322 Orzechowo

