Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności strony internetowej Muzeum Zachodniokaszubskiego w
Bytowie

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotó w publicznych. Oświadczenie w
sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.muzeumbytow.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2016-05-25

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa www.muzeumbytow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotó w publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 nagrania video nie posiadają napisó w dla osó b niesłyszących
 nie wszystkie linki posiadają atrybut ‘tytuł’,


administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań , aby dane zamieszczone
na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposó b zgodny z zasadami
dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osó b z niepełnosprawnościami:
 możliwość regulowania wielkości czcionki,
 możliwość ustawienia zwiększonego kontrastu,
Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skró tó w klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemó w z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową
jest
Jaromir
Szroeder,
adres
poczty
elektronicznej jaromir@muzeumbytow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu 59 822 86 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
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. Ż ądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie, o któ rą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposó b
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposó b
przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie pó źniej 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 sposó b dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny
odmó wi 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

Dostępność architektoniczna
Siedziba główna, ul. Zamkowa 2 (pokrzyżacki zamek z przełomu XIV/XV w.)
W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości
skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do muzeum i
wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W muzeum znajduje się toaleta dla osó b niepełnosprawnych.
Oddział: Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie
W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości
skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do wszystkich
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek jest przystosowany częściowo dla osó b niepełnosprawnych.
Parter budynku jest przystosowany dla osó b niepełnosprawnych (podjazdy dla wó zkó w
i toaleta).
I piętro – brak możliwości wjazdu wó zkiem inwalidzkim (istnieją toalety dla
niepełnosprawnych).
Na zewnątrz budynku dostępny parking dla niepełnosprawnych oraz możliwość
skorzystania z urządzeń rekreacyjnych (ławki, grill, ognisko, zadaszona wiata).
Oddział: Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie
W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości
skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do wszystkich
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek jest częściowo przystosowany dla osó b niepełnosprawnych, sale wystawowe
znajdują się na parterze i z drobnymi utrudnieniami są dostępne dla osó b
niepełnosprawnych.
Brak toalet dla osó b niepełnosprawnych
Oddział: Gotycka Wieża św. Katarzyny w Bytowie

W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości
skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do wszystkich
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie jest przystosowany dla osó b niepełnosprawnych (pozostałość po kościele z
przełomu XIV/XV w.)

