Wstęp
Muzeum Regionalne w Słupcy 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 https://www.muzeumslupca.pl
Data publikacji strony internetowej: 17 stycznia 2011r.
Data ostatniej aktualizacji: 26 stycznia 2021r.
W Muzeum Regionalnym w Słupcy przeprowadzono samocenę dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest 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.
Treści lub funkcje niedostępne ( m.in.)
• Pliki nie są dostępne cyfrowo
•

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

•

brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu

•

brak opisów zdjęć

•

brak audio deskrypcji

•

brak skrótów klawiszowych

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
Trwają prace nad nową wersją strony internetowej Muzeum Regionalnego w Słupcy dostosowaną do
wymogów dostępności cyfrowej.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Elżbieta Szczepankiewicz, muzeumslupca@op.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 275 26 40. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.
W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji
Informacja zwrotna
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 audio deskrypcji 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.

Postępowanie odwoławcze
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 -https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:
Wejście główne do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy
Warszawskiej. Sale ekspozycyjne znajdują się na parterze budynku. Budynek nie posiada platformy do
przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową oraz schodołazów. Budynek posiada dwie
kondygnacje: parter, I piętro. Na parterze znajduje się dość duży hol, który pozwala na swobodne i
bezkolizyjne poruszanie się, nie posiada progów, ma czytelny i intuicyjny układ pomieszczeń. Przy
schodach, które prowadzą na 1 piętro budynku brak jest platform oraz pochylni. Budynek Muzeum
Regionalnego w Słupcy nie posiada windy, co uniemożliwia wjazd na 1 piętro osób z
niepełnosprawnościami.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność informacji głosowych
Na obecną chwilę w budynku brak informacji głosowych.
Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem brak jest oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych..
Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność tłumacza języka migowego
Usługa skorzystania z tłumacza języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.

