Deklaracja dostępności
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z Ustawą 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:Serwis internetowy Gminnego Ośrodka
Kultury w Bliżynie

Status pod względem zgodności
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:
 większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie
opisana, umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby
niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących,
 niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej,
 nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, przeprowadzono
natomiast testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA dające pozytywne rezultaty,
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powody wyłączenia
Serwis gokblizyn.pl prowadzony jest od 2013 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem
nowych przepisów o dostępności. Jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany. Ze
względu na dużą ilość umieszczonych w serwisie treści, poprawienie dostępności strony
niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

Ułatwienia na stronie internetowej
 podwyższony kontrast (jasne tło, czarne litery)
 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie Ctrl + Scroll Lock
 poruszanie pomiędzy poszczególnymi elementami strony za pomocą klawisza tabulacji
(Tab)

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Brak tłumacza języka migowego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-11.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Katarzyna Skarus , e-mail: gokblizyn@wp.pl . Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 41 25 41 676. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

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, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
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.
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.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: sierpień 2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: maj 2019 r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
26-120 Bliżyn, Plac Broel-Platerów 4
Tel.: 41 25 41 676
E-mail: gokblizyn@wp.pl
Strona internetowa:www.gokblizyn.pl

Dostępność architektoniczna
W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie jest dostępne wejście główne od strony
Placu Broel-Platerów bez barier architektonicznych.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na parterze.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

