Deklaracja dostępności
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego 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 www.muzeumzabawek.pl
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub
wyłączenia wymieniono poniżej.
Na stronie internetowej obrazy nie posiadają tekstów alternatywnych, pliki nie są dostępne cyfrowo.
Strona dostępna jest z różnych przeglądarek. Można korzystać z niej używając standardowych skrótów
dla danej przeglądarki. Strona nie posada wersji o zwiększonym kontraście. Na stronie jest
umieszczona jest aplikacja - Wirtualne Zwiedzanie Muzeum Zabawek. Interfejs użytkownika został
opracowany w łatwy sposób. W aplikacji zastosowano wyższe kontrasty oraz wprowadzono głos
lektora.
Wyłączenia:
1. Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
3. Multimedia i inne materiały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17
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
Beata Makutynowicz, adres poczty elektronicznej muzeuzabawek@poczta.onet.pl. Kontaktować
można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 76 18 523. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 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 wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Miejski Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
ul. Kolejowa 3
58-540 Karpacz
tel. 75 76 18 523
muzeumzabawek@poczta.onet.pl

Dostępność architektoniczna
Muzeum mieści się w budynku jednopiętrowym. Instytucja zapewnia wolne od barier przestrzenie
komunikacyjne. Wejście do Muzeum z poziomu ulicy, obniżony krawężnik chodnika. Drzwi wejściowe
dwuskrzydłowe, bez progu. Kasa biletowa, sklepik, kawiarnia posiadają obniżony blat dla osób
niepełnosprawnych na wózkach i dzieci. Na parterze znajdują się przestronny hol z kasą. Wejście do
sal wystawowych drzwiami dwuskrzydłowymi, otwartymi. Obiekt posiada toaletę dla osób
niepełnosprawnych na parterze. Muzeum posiada windę na poziom 1 z dostępem do wystawy czasowej
oraz do biur administracji. Posiadamy platformę dla osób niepełnosprawnych obsługującą galerię na
poziomie 1. Instytucja nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Informacje te udziela
pracownik muzeum.
Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza
języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.
Udogodnienia dla osób starszych
W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach, ustawiono ławki do odpoczynku.
Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum oferuje strefę samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze wolno wchodzić z
wózkami i z nosidłami na stelażach metalowych. W toalecie znajduje się przewijak.

