Deklaracja dostępności Serwis internetowy
Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego "Omega"
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola' - Pozaszkolna Placówka
Specjalistyczna Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy
"Omega"zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z
przepisami ustawy
z dnia 4kwietnia 2019r. odostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dost ępności ma
zastosowanie do strony internetowejSerwis internetowy Pozaszkolnej Placówki
Specjalistycznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo - Szkoleniowego "Omega" .



Data publikacji strony internetowej:2002-07-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jestczęściowo zgodnazustawą odostępności cyfrowej stron
internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych zpowodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne





Brak tłumaczenia migowego
Brak zmiany tekstu na mowę
Brak opisu alternatywnego zdjęć
Brak transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności



Deklarację sporządzono dnia:2022-03-28
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe




Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Łabacz.
E-mail:e.labacz@wcsmagrykola.pl
Telefon:87 4279014

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, je śli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedost ępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpó źniej w ci ągu 7 dni. Je śli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dost ępu w alternatywnej
formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ci ągu 2 miesi ęcy od daty
zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmow ę realizacji żądania mo żna zło ży ć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczn ą na adres:





Organ nadzorujący: Dyrektor Warszawskiego Centrum Sportu Młodzie żowego
"Agrykola"
Adres: ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa
E-mail: sekretariat@wcsmagrykola.pl
Telefon: 22 6229107

Skargę można złożyć również doRzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
MOSS "Omega" w Stręgielku 40, 11-610 Pozezdrze
Ośrodek oferuje miejsca w budynku głównym i 24 domkach kempingowych.
W sąsiedztwie ośrodka nie ma przystanku autobusowego, dojazd wył ącznie
transportem własnym.
Na terenie wyznaczono dla osób niepełnosprawnych odpowiednio oznaczone miejsce
parkingowe spełniające wymogi ustawy o dostępności.
Ośrodek zapewnia wstęp osobie z psem asystującym.
Domki: brak udogodnień pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek główny hotelowy:





























do budynku prowadzi droga z utwardzoną nawierzchnią asfaltow ą o szeroko ści
4,40 m i utwardzony chodnik o szerokości 4 m
wzdłuż drogi zamontowano oświetlenie zewnętrzne zapewniające
bezpieczeństwo użytkownikom obiektu po zapadnięciu zmroku
do głównego wejścia prowadzą schody o szerokości 3,60 m
główne wejście oznaczono tablicą z nazwą ośrodka w kontrastowym kolorze
zawieszoną nad drzwiami - łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidz ące
na schodach brak strukturalnych oznaczeń kontrastowych, kraw ędzie
pierwszego i ostatniego stopnia nie zostały oznakowane
schody zewnętrzne wyposażone są w barierki drewniane, brak pochwytów
o odpowiednej szerokości
na schodach zamontowana jest platforma schodowa o wymiarach 80x100
o udźwigu do 300 kg umożliwiająca dostęp do budynku osobom na wózkach
inwalidzkich
wejście do budynku wymiarowo spełnia wymogi o dost ępno ści
wszystkie przeszklone drzwi w budynku oznaczono na dwóch wysoko ściach
kolorem kontrastowym
zapewniono informację o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablic
tyflograficznych (w formie wizualnej i dotykowej w alfabecie Braille’a
wszystkie drzwi do pomieszczeń wewnętrznych w budynku mają szeroko ść min.
90 cm i zostały oznaczone wizualnie oraz w alfabecie Braille’a
budynek został podzielony na strefy pożarowe, w każdej strefie w widocznym
miejscu został umieszczony plan ewakuacji
budynek wyposażono w oświetlenie awaryjne i oznakowano znakami
ewakuacyjnymi
wysokość progów do poszczególnych pomieszczeń nie przekracza 2 cm
w recepcji zainstalowano pętlę indukcyjną, którą oznaczono odpowiednim
znakiem umieszczonym w widocznym miejscu
brak informacji głosowych i tłumacza PJM
na parterze znajdują się 3 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych
opracowano procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
recepcję wyposażono w nosze ewakuacyjne do ewakuacji osób z
niepełnosprawnością, za ewakuację odpowiedzialni są wszyscy pracownicy
ośrodka
w odległości ok. 10 m od budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami
wyznaczono miejsce zbiórki oraz tymczasowe miejsce oczekiwania na przyjazd
odpowiednich służb - domek nr 16
wszystkie korytarze mają szerokość co najmniej 2 m i mają wyznaczone
w kontrastowym kolorze ciągi komunikacyjne
krawędzie pierwszego i ostatnie stopnia schodów wewnętrznych oznaczono
zgodnie z wymogami kontrastowym kolorze w ka żdym biegu
schody wewnętrzne wyposażone w balustrady na wysokości 110 cm, brak
balustrad zamocowanych niżej
w budynku nie ma windy - dla osób poruszających się na wózkach do dyspozycji
jest schodołaz obsługiwany przez pracowników ośrodka
na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści dla osób słabowidzących:











dostępne skróty klawiaturowe
powiększanie / zmniejszanie czcionki
wysoki kontrast
szarość
negatyw
bez tła
podkreślone linki
pogrubione czcionki tytułów
reset strony
na wszystkich zakładkach wyszukiwarka

Inne informacje i oświadczenia
MOSS "Omega" w Stręgielku deklaruje chęć osiągnięcia poziomu dost ępno ści co
najmniej na poziomie wymaganych prawem.

