
Deklaracja dostępności 

 

 

Wstęp 

Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji  w Zbąszyniu 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  

centrumsportu-zbaszyn@wp.pl. 

 

 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: 

– dokumenty Zbąszyńskiego Centrum Sportu Turystyki  i Rekreacji umieszczane w formacie  

pdf, 

– zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, 

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

– brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów. 

 Ułatwienia na stronie internetowej: 

– możliwość zmiany czcionki na czytelną, 

-możliwość zmiany kontrastu (zmiany koloru tła, czarno-białe zdjęcia, możliwość odwrócenia  

kolorów), 

– podkreślenie linków, 

– czytelne zakładki, 

– prosta struktura strony, 

– widoczny panel wyszukiwania na stronie, 

– nawigacja klawiaturą, widoczny fokus. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 



Data sporządzenia deklaracji: 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-04 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Lehmann, tel. 604 515 539 lub Dyrektor 

placówki Tomasz Szczechowicz, tel. 664 495 084. 

E-mail: centrumsportu-zbaszyn@wp.pl. 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności 

można składać ponadto osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zbąszyńskiego 

Centrum Sportu, Turystyki  i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń. 

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, czy opisanie zawartości filmu bez 

audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać: 

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, 

– wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia  

w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki  i Rekreacji w Zbąszyniu na każde żądanie realizuje 

niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni, od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie niezwłocznie 

poinformowany. Realizacja wniosku nastąpi jednak w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące 

od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, 

wówczas Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki  i Rekreacji może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku otrzymania odmowy 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. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 

https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna: 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu mieści się w dwóch 

lokalizacjach: 

– ul. Mostowa 10a – budynek główny 

– ul. Gimnastyczna 1  – sala gimnastyczna. 

1. Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki  i Rekreacji : 

Budynek, w którym znajduje się Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki  i Rekreacji 

podzielony jest na dwie kondygnację z wyłączeniem hali widowiskowo - sportowej. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia: oznaczone numeracją A – jako wejście główne wraz  

z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, za wejściem głównym jest wejście do budynku i 

halę widowiskowo-sportową jako przedsionek oznaczone jako A1.  Wejście boczne 

oznaczone numeracją B i przedsionek B1. W holu głównym oddzielającym halę 

widowiskowo-sportową od szatni i pomieszczeń administracyjnych oznaczono przejście z 

oznaczeniem C. 

 

W holu głównym, na pierwsze piętro prowadzą schody, na parterze znajduje się winda dla 

osób niepełnosprawnych.  

 

Na parterze hali widowiskowo - sportowej znajdują się pomieszczenia oznakowane 

numeracją i opisem: pomieszczenia biurowe, sanitarne i techniczne. 

Na halę sportowo-widowiskową prowadzą dwa wejścia oraz jedno na widownię hali:  

1. Na parterze z holu głównego – na boisko, 



2. Na parterze z wejścia bocznego oznakowanego jako wejście C – na boisko, 

3. Na piętrze, schodami lub windą – na widownię. 

Widownia hali posiada trzy rzędy miejsc siedzących o łącznej  ilości 300 miejsc.  

W sprawie bezpieczeństwa - hala sportowa posiada 4 wyjścia ewakuacyjne. 

Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki  i Rekreacji poosiada własny parking dla 50 aut oraz 

miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Za parkingiem jako „ORLIK” mieści się 

ogrodzony kompleks boisk. 

 

Obok Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki  i Rekreacji mieści się Szkoła Podstawowa 

im. A. Fiedlera w Zbąszyniu, w odległości 15 m.   

W budynku ZCSTiR widoczna jest informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń  – 

plan pomieszczeń znajdujących się w budynku, wraz z planem ewakuacyjnym.  

 

2. Sala gimnastyczna przy ul. Gimnastycznej 1. 

Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście główne, które znajduje się od ul. 

Gimnastycznej. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

W sali gimnastycznej  nie jest zorganizowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

W budynku zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny – 

plan pomieszczeń znajdujących się w sali gimnastycznej. 

 W budynku sali gimnastycznej  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń 

kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 



W Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki  i Rekreacji oraz sali gimnastycznej  w Zbąszyniu 

nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 


