Deklaracja dostępności
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń 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:
http://www.obradzionkow.robia.pl/
Data publikacji: 2020-03-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-13.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu włączeń:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak opisów alternatywnych grafik.
Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie posiada następujące ułatwienia dla
osób ze szczególnymi potrzebami:
• Wysoki kontrast (ponad 12,3:1 dla teksu artykułów i 3,6:1 dla tekstu nagłówków –
określona za pomocą Colour Contrast Analyser)
• nawigacja za pomocą klawiatury,
• wyróżnione odnośniki,
• zachowanie hierarchii nagłówków.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną
jest
Sandra
Kempa,
adres
poczty
elektronicznej:
ogrodradzionkow@sibg.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 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 w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane
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osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o
tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek administracyjno-biurowy – Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej
w Radzionkowie
Budynek dwukondygnacyjny. Wejście do budynku administracyjno-biurowego nie powinno
sprawiać sprawiać trudność osobie z niepełnosprawnością ruchową – brak progów, szerokość
drzwi wejściowych oraz w obrębie budynku wynosi ok. 80 cm. W budynku brak windy. Na
poziomie +1 znajdują się pomieszczenia biurowe. Możliwe jest przywołanie pracownika biura
za pomocą dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych. W budynku drzwi i korytarze
są odpowiednio szerokie. Po budynku można poruszać się na wózku inwalidzkim.
W budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej na parterze znajduje się toaleta
przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Można z niej korzystać w godzinach pracy biura
(7:00-15:00). Przywołanie pracownika biura jest możliwe za pomocą dzwonka umieszczonego
przy drzwiach wejściowych do budynku. W sezonie wegetacyjnym (III-XI) na terenie Ogrodu
udostępniona jest toaleta typu ToiToi dla odwiedzających. Nie jest ona przystosowana dla

osób niepełnosprawnych.
Parking dla osób odwiedzających Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie znajdują się
bezpośrednio przy budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Na parkingu
wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Możliwy jest dojazd do
budynku RSEE z parkingu bez większych przeszkód (obniżone progi chodnika).
Teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie
Wejście do ogrodu botanicznego jest oddalone od budynku Regionalnej Stacji Ekologicznej w
Radzionkowie o około 410 m – dojście drogą asfaltową, a następnie drogą szutrową.
Nawierzchnie ścieżek w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wykonane są
z utwardzonego kruszywa dolomitowego. W dwóch miejscach znajdują się schody, ale jest
zapewnione dojście ścieżkami bez schodów do wszystkich miejsc w Ogrodzie. Szerokość
furtek umożliwia wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ze względu na dziki
wchodzące do Ogrodu furtki wyposażono w automatyczne domykacze.
W sezonie wegetacyjnym (III-XI) na terenie Ogrodu udostępniona jest toaleta typu ToiToi dla
odwiedzających. Nie jest ona przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
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Dostępność informacyjno-komunikacyjna
W regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie nie ma urządzeń ani środków
techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM,
systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth
Kontakt z pracownikami Ogrodu możliwy jest przez:
•
•
•

Kontakt telefoniczny
Kontrakt osobisty
Kontakt korespondencyjny za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail, komunikatora
Messenger

Na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie i w Regionalnej Stacji Edukacji
Ekologicznej w Radzionkowie nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania
z usługi tłumacza on-line.
Opis działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie oraz najważniejsze
informacje są udostępnione na stronie w postaci tekstu łatwego do czytania (ETR).

Dodatkowe informacje
Zarówno budynek Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, jak ogród nie dysponują
pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
Do budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej i na teren Ogrodu ma prawo wejść osoba
z psem przewodnikiem/asystującym.
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