Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Janowie Lubelskim
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 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
http://mosirjanow.pl



Data publikacji strony internetowej: 2008-08-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-08-06

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej.

Wyłączenia:




multimedia nie są oznaczone odpowiednim tekstem alternatywnym,
serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez
osoby niedowidzące tj.: zmiana kontrastu, zmiana wielkości czcionki,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Obsługa:


Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej
klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności



Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Alternatywny sposób dostępu do informacji - informacje
zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy pod
adresem biuro@mosirjanow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
(15) 8725 105 oraz pocztą tradycyjną pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim, Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.

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. Wystąpienie musi
zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której
dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Skargi i odwołania
Na niezapewnienie lub odmowę realizacji dostępności można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:





Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie
Lubelskim
Adres: Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski
E-mail: biuro@mosirjanow.pl
Telefon: +48 15 8724 674

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
MOSiR Janów Lubelski – Kryta Pływalnia ”Otylia” w Janowie Lubelski, ul. Ks.
Skorupki 9












Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Ks. Skorupki (duży parking).
Do wejścia prowadzą: schody i chodnik oraz podjazd dla wózków inwalidzkich,
znajdujący się przy hali sportowej zespołu szkolno - przedszkolnego.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Budynek ma 2 kondygnacje, w budynku znajduje się winda, wielkość windy
dostosowana jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obiekt na każdej kondygnacji posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób
niepełnosprawnych.
Obiekt posiada przebieralnię przystosowaną dla osób niepełnoprawnych.
Przed budynkiem i podjazdem dla wózków inwalidzkich wyznaczono miejsce
parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
W budynku są kontrastowe oznaczenia drzwi i schodów dla osób słabo widzących.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo
osoby niewidome i słabo widzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

MOSiR Janów Lubelski – Stadion Miejski w Janowie Lubelski, ul. Sukiennicza 1



Na stadion prowadzą 2 wejścia od strony ul. Sukienniczej.
Do 1wejścia prowadzą schody zstępujące nie przystosowane dla wózków
inwalidzkich oraz chodnik, 2 wejście prowadzi przez zjazd nadający się dla wózków
inwalidzkich ale zjazd i wjazd możliwy jest w asyście opiekuna osoby
niepełnosprawnej oraz chodnik.








Na trybunach stadionu nie ma windy a miejsca dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich wyznaczone są na poziomie chodników.
Obiekt posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Na stadion można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo
osoby niewidome i słabo widzące.
Na obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim nie można skorzystać z
tłumacza języka migowego.
Umożliwione zostały również inne formy komunikacji z jednostką:





telefonicznie nr.: +48 15 8724 674, +48 15 8725 105, +48 504 250 556
fax nr.: +48 15 8725 105 wew. 27
elektroniczna skrzynka: biuro@mosirjanow.pl
list tradycyjny

