DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Gryfiński Dom Kultury 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 http://www.wloczykij.com strony internetowej Gryfińskiego Festiwalu
Miejsc i Podróży Włóczykij

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2007-01-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 Niektóre zamieszczone w serwisie grafiki i zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane lub
nie posiadają opisu. Są to głównie grafiki dekoracyjne.
 Pliki wideo z serwisów zewnętrznych osadzone na stronie nie posiadają napisów dla osób
niesłyszących.
 Nie wszystkie funkcje i podstrony serwisu są dostępne z poziomu klawiatury.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny i test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu

Skróty klawiaturowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
 Można poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Włączony jest tzw. fokus, czyli
oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza.
 Można korzystać z funkcji powiększania tekstu, oferowanego przez używaną
przeglądarkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod
adresem mailowym sekretariat@gdk.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu 91 416 25 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
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, www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Biuro festiwalowe Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij znajduje się w
Gryfińskim Domu Kultury. Wydarzenie odbywa się w budynku głównym placówki i jego
okolicach.
Budynek przy ul. Szczecińskiej 17 w Gryfinie:
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
Wejście główne od ulicy Szczecińskiej
 posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.
Wejście boczne od ulicy Flisaczej
 posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.
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 dla osób
niewidomych i słabowidzących.
Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

