
Deklaracja dostępności elektronicznej strony Hali Sportowej "Lubuszanka" 

Hala Sportowa "Lubuszanka" 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.lubuszanka.pl 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona  częściowo zgodna z ustawą  o dostępności  stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych .  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik Hali 

• E-mail: lubuszanka@o2.pl 

• Telefon: (68) 321-90-19, 510123558 

Każdy ma prawo: 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w 

formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 

możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

Organ nadzorujący: Kierownik Hali Sportowej "Lubuszanka" 

• Adres: ul. Zielonogórska 43A, 66-016 Czerwieńsk 

• E-mail: lubuszanka@o2.pl 

• Telefon: (68 ) 321-90-19, 510123558 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


 

Dostępność architektoniczna 

I. Siedziba Hali Sportowej znajduje się  przy ul. Zielonogórska 43A, 66-016 Czerwieńsk 

 

- wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, 

    bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. 
 

- korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości. Budynek nie posiada windy – dla osób  

  na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru. 
 

-  punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 6  

    po lewej stronie od wejścia głównego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się  

    po prawej stronie od wejścia na poziomie przyziemia. 
 

- parking przy budynku jest ogólnodostępny: brak oznakowań z miejscami dla osób  

   niepełnosprawnych. 

 

-  do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 
 

- informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak 
 

- nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne, brak oznaczeń w alfabecie brajla. 

II.Obiekty przynależne do Hali Sportowej: 

Centrum Sportowo Rekreacyjne  –  budynek piętrowy;  na poziomie parteru brak barier 

architektonicznych,  parking bez  wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

 

Kort tenisowy– brak podjazdu do obiektu. 

Centrum Rehabilitacji - budynek parterowy, brak barier architektonicznych, parking przy obiekcie z 

wydzielonym miejscem dla niepełnosprawnych. 

Boiska klubowe - budynki parterowe, brak barier architektonicznych. 


