DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CSiR
W AUGUSTOWIE
Wstęp deklaracji
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie 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 http://www.basenaugustow.pl/
Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
ul. Sucharskiego 15
16-300 Augustów
tel./fax: (+48) 087 643 67 58 / (+48) 087 643 67 59
e-mail: info@basenaugustow.pl
https://www.basenaugustow.pl
Data publikacji strony internetowej: 11.01.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.03.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie
Strona posiada następujące ułatwienia:



mapa strony,
elementy nawigacyjne obiektów.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum
Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Bućko
e-mail: lukasz.bucko@basenaugustow.pl
Telefon: (+48) 087 643 67 58

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do
podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na
warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
I.

Pływalnia miejska i siłownia, lodowisko ul. Sucharskiego
15

1. Przestrzenie komunikacyjne budynku Pływalni są wolne od barier poziomych i pionowych
(komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody i
dźwig dla niepełnosprawnych).
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek posiada
rampę podjazdową i dźwig dla niepełnosprawnych, a także wózek dla osób
niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni. UWAGA –
drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie nie ma podnośnika basenowego
transportującego osoby bezpośrednio do wody.
3. W budynku na poziomie parteru są trzy sanitariaty przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób
wizualny i głosowy – tablice informacyjne, obsługa szatni i kasy Pływalni.
5. Wejście na lodowisko możliwe tylko schodami. Brak dźwigu dla niepełnosprawnych.
6. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku, od strony ul. Sucharskiego,
wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i
poziome), Rampa podjazdowa oddalona o 12 m.
7. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie
Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby
niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego Pływalni.
8. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online –
na terenie Pływalni nie ma takich możliwości.
9. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania
w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia
i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na
wypadek ewakuacji.

II.

Stadion wielofunkcyjny, korty tenisowe, Orlik, boisko ze
sztuczną nawierzchnią i siłownia zewnętrzna „Osiedle
Koszary” przy ul. Tytoniowej 1.
1. Przestrzenie komunikacyjne obiektów są wolne od barier poziomych i pionowych.
2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu obiektów i ciągów pieszo –
komunikacyjnych między obiektami w sposób wizualny i głosowy – tablice
informacyjne, obsługa stadionu.
3. W budynku od ul. Tytoniowej wejście nie jest dostosowane dla osób
niepełnosprawnych, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W budynku brak dźwigu dla niepełnosprawnych.
4. Od ul. Ułanów Krechowieckich istnieje jedno miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych (oznakowanie poziome) oraz rampa zjazdowa.
5. Zapewnienie wstępu na teren obiektów osobie korzystającej z psa asystującego – na
terenie obiektów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby
niepełnosprawne, tylko do poruszania się w ciągach pieszo – komunikacyjnych –
zakaz wprowadzania zwierząt na teren boisk.
6. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online – na terenie obiektów nie ma takich możliwości.
7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg
ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

III.

Baza Kajakarzy i Skatepark przy ul. Rybackiej
1. Przestrzenie komunikacyjne obiektów są wolne od barier poziomych i pionowych (w
bazie kajakarzy korytarze na jednym poziomie).
2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu obiektów i ciągów pieszo –
komunikacyjnych między obiektami w sposób wizualny i głosowy – tablice
informacyjne, obsługa Bazy Kajakarzy.
3. W budynku Bazy Kajakarzy istnieje jeden sanitariat oraz prysznice dostoswane dla
osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz istnieje jeden sanitariat dostosowany dla
osób niepełnosprawnych.
4. Od ul. Rybackiej istnieje jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
(oznakowanie poziome) oraz obniżony wjazd z parkingu na ciąg pieszo –
komunikacyjny prowadzący do Bazy Kajakarzy.
5. Zapewnienie wstępu na teren obiektów osobie korzystającej z psa asystującego – na
terenie obiektów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby
niepełnosprawne, tylko do poruszania się w ciągach pieszo – komunikacyjnych –
zakaz wprowadzania zwierząt do pomieszczenia siłowni oraz na elementy
Skateparku.
6. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online – na terenie obiektów nie ma takich możliwości.
7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg
ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony

przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

IV.

Molo Radiowej Trójki wraz z Toaletami,
1. Przestrzenie komunikacyjne obiektów są wolne od barier poziomych i pionowych.
2. W wolnostojących toaletach przy Molo Radiowej Trójki istnieje jeden sanitariat
dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
3. Zapewnienie wstępu na teren obiektów osobie korzystającej z psa asystującego – na
terenie Mola Radiowej Trójki obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek
stanowią osoby niepełnosprawne.
4. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online – na terenie Mola Radiowej Trójki oraz Toalet nie ma takich możliwości.

V.

Wyciąg Nart Wodnych wraz z pomostami przy plaży
„POSTiW”,
1. Parking przy Wyciągu Nart Wodnych posiada dwa miejsca dla osób
niepełnosprawnych (oznakowanie poziome i pionowe).
2. Obiekt nie posiada ułatwionego dojścia dla osób niepełnosprawnych.
3. Obiekt nie posiada sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
4. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online – na terenie obiektów nie ma takich możliwości.
5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg
ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

VI.

Plaża „Bielnik” wraz z infrastrukturą.
1. Przestrzenie komunikacyjne obiektów są wolne od barier poziomych i pionowych.
2. Siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.
3. Na parkingu przy plaży „Bielnik” istnieje jedno miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych (oznakowanie poziome i pionowe).
4. Obiekt nie posiada sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
5. Zapewnienie wstępu na teren osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie
plaży „Bielnik” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby
niepełnosprawne.
6. Zapewnienie osobom skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online –nie ma takich możliwości.

