Deklaracja dostępności
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
w Bytomiu
Deklaracji dostępności została przygotowany w oparciu o przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności:
1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r.
ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron
internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,
3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego
“Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich
najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji
ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Deklaracja dostępności
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność
strony placówki www.mdk.bytom.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony MDK
dostępnej pod adresem: www.mdk.bytom.pl
Data publikacji strony internetowej: 05.03.2000 r.
Data ostatniej istotnej zmiany: 15.01.2019 r.

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 z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.




Filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
Dokumenty PDF opublikowane przed dniem 22 września 2020 mogą nie
posiadać wersji przystosowanej dla osób niewidomych,
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one
charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,






Pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których
administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
Opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich
charakter.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:



wyróżnienie odnośników i tytułów,
na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów
klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 11.06.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub uwagami co do jej
funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e-mail: mdk@mdk.bytom.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem
zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również
poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych
czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do
przedmiotowej informacji.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902
Bytom.
Budynek jest obecnie w trakcie remontu.
• Budynek usytuowany jest w centrum miasta.
• Budynek znajduje się w odległości ok. 250 m od budynku Dworca PKP oraz Dworca
autobusowego oraz 750 m od Placu Sikorskiego, gdzie znajduje się baza
przesiadkowa linii tramwajowych ZTM.
• W odległości 100m na północ i południe znajdują się łącznie 3 przejścia dla
pieszych.
• Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się ok. 15m od drzwi budynku,
tramwajowy znajduje się 180m od wejścia do MDK.
• Do budynku prowadzą dwa wejścia. Oba mieszczą się przy ul. Powstańców
Warszawskich 12. Pierwsze, główne znajduje się na wprost barierek. Drugie
usytuowane bliżej numeru 14 ulicy.
• Wejście główne posiada schody z poręczami. W razie potrzeby możliwe jest
wezwanie pracownika MDK. Wejście drugie nie posiada schodów i poręczy, ale jest
możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim do Galerii „Pod sztrychem” oraz na zajęcia
plastyczne i do toalety.
• Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane.
• Dla osób na wózkach dostępne są tylko: Galeria „Pod sztrychem”, pracownia
plastyczna oraz toaleta.
• W budynku nie ma windy.
• W przypadku potrzeby załatwienia spraw w działach na piętrze, pracownicy MDK
wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i
psem przewodnikiem.
• Na wprost wejścia do budynku (po drugiej stronie ulicy) znajduje się parking
prywatny z możliwością płatnego postoju.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano
urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
• W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

• Z uwagi na nieprzystosowanie w pełni budynku dla osób niepełnosprawnych
udostępniamy dla naszych odbiorców możliwość załatwiania spraw telefonicznie oraz
pomoc w poruszaniu się po obiekcie.
W związku z przeprowadzanym obecnie remontem placówki zmiany
w dostosowaniu budynku, jakie będą miały miejsce zostaną uwzględnione
w Deklaracji dostępności po powrocie do siedziby.
Po powrocie do siedziby zostanie zmodyfikowana strona www.mdk.bytom.pl
w celu zwiększenia jej dostępności.

