Deklaracja dostępności
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach 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.mdk2tychy.pl
Data publikacji strony internetowej: 2010-06-01
Data publikacji istotnej aktualizacji: 2013-04-08

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:





Na stronie internetowej zamieszczone są filmy, do których nie dodano napisów,
brak opisu filmów oraz napisów do nagrań audio. Filmy zostały opublikowane
przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Nie wszystkie treści są dostępne przy użyciu klawiatury (np. galeria)
Strona nie posiada autouzupełniania tekstu w wyszukiwarce
Brak znaczników (tagów) struktury w formatach PDF.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe



W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z
Agatą Stanisławską, adres poczty elektronicznej mdk2@oswiata.tychy.pl .
Telefon kontaktowy: 32 227 31 10

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej 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 chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia (realizacja żądania) powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Młodzieżowy Dom
Kultury nr 2 niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia z żądaniem.
Za niedotrzymanie terminów realizacji żądań lub odmowę realizacji można złożyć skargę
do organu nadzorującego drogą elektroniczną mdk2@oswiata.tychy.pl lub pocztą na
adres:
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach
ul. Elfów 56
43-100 Tychy
oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Budynek znajduje się przy ul. Elfów 56 w Tychach
 budynek posiada dwa wejścia
 główne wejście do budynku z poziomu chodnika – brak schodów
 wejście boczne posiada schody, brak windy oraz pochylni dla wózków
 budynek jednokondygnacyjny
 przy budynku znajduje się parking przeznaczony dla pracowników i
interesantów MDK2, nie posiada miejsca przeznaczonego dla osób
niepełnosprawnych. W pobliżu znajduje się ogólnodostępny parking z
miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 brak toalety dla niepełnosprawnych
 do toalety damskiej oraz męskiej prowadzą schody
 po lewej stronie wejścia znajduje się woźniówka, w której można zasięgnąć
informacji
 po prawej stronie od wejścia znajduje się duża szatnia
 budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń
kontrastowych
 budynek nie posiada pętli indukcyjnych dedykowanych osobom niesłyszącym
 do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w placówce

Informacje dodatkowe
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach będzie w dalszym ciągu starał się
dostosowywać swoją stronę internetową do wymagań prawnych.

