DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Strzelecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność 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 www.sok.strzelceopolskie.pl
Dane teleadresowe ośrodka:
Strzelecki Ośrodek Kultury
Plac Stefana Żeromskiego 7
47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 424 0500
email: sok@sok.strzelceopolskie.pl
Data publikacji strony internetowej: 08.09.2014
Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2020.
Strona internetowa jest tylko częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności, braków lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– opublikowane informacje są w postaci artykułów, relacji lub załączników niedostępnych
cyfrowo w całości, ponieważ były zamieszczone przed 2018-09-23,
– opublikowane załączniki są częściowo w formie skanów z uwagi na charakter informacji
wynikający z odrębnych przepisów,
– brak napisów dla osób niedosłyszących czy głuchych w filmach,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- strona nie ma następujących ułatwień:
a) podwyższonego kontrast (czarne tło, żółte litery)
b) wariantu powiększenia wielkości liter na stronie
c) skali szarości, podświetlanych linków.
Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: koordynator dostępności w Strzeleckim Ośrodku
Kultury e-mail: i.spalek@sok.strzelceopolskie.pl tel.: 77 424 0504
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. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć

skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
1. Wejście główne do budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury znajdują się od strony ul. Kościuszki
(są to drzwi dwuskrzydłowe szerokie rozsuwane automatycznie). Prowadzą do niego schody i
podjazd dla osób niepełnosprawnych z dodatkową poręczą. Przed budynkiem znajdują się dwa
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest
ogólnodostępne w godzinach pracy ośrodka kultury. Do budynku prowadzi jeszcze jedno wejście
od strony Placu Żeromskiego przez kawiarnię artystyczno – literacką C@fe Kultura – dostępne
zgodnie z godzinami otwarcia kawiarni. Na potrzeby ewakuacji (w tym zagrożeń pożarowych)
służy dodatkowo brama wjazdowa rolowana otwierana automatycznie po włączeniu alarmy z
centrali ppoż.
2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są: pracownicy kasy
znajdującej się na wprost wejścia i/lub pracownicy gospodarczy (szatnia w holu budynku).
3. Na parterze budynku, obok wejścia do kawiarni C@fe Kultura znajduje się toaleta dla osób
niepełnosprawnych.
4. W budynku na każdej kondygnacji części administracyjnej znajduje się klatka schodowa i
korytarze wiodące do poszczególnych pracowni i pomieszczeń biurowych. Budynek nie posiada
wind.
5. W części widowiskowej na holu zlokalizowana jest szatnia i dwie toalety oraz schody wiodące
do sali widowiskowej.
6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pół uwagi, oznaczeń
kontrastowych, oznaczeń w alfabecie braille'a, informacji dźwiękowych i możliwości skorzystania
z pomocy tłumacza języka migowego.
7. Do ośrodka może wejść osoba z psem asystującym/ psem przewodnikiem.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
poświęconej temu tematowi.

