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Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej 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 Biuletynu Informacji Publicznej GOSiGK.
Data publikacji strony internetowej: 2020-11-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-11-19

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności
cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-19
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 Ż aneta Z ienkiewicz-Osiecka, e-mail:
z.zienkiewicz@tychowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 943160270. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
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 wskazanej wyżej procedury można także
złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie mieści się w 1
budynku.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Bobolickiej 17. Do wejścia prowadzą schody.
Na dole przy wejściu jest dzwonek, którym można przywołać urzędnika. W budynku
nie ma windy.
Biuro podawcze znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i
psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek składa się z dwóch kondygnacji.
W sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa
jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób
głuchych.

Aplikacje mobilne
Serwis GOSiGK w Tychowie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki
której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości
Szanujemy Twoją prywatność.
ekranu.
Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na
AKCEPTACJA
Źródło informacji: brak danych, Data źródła: brak danych,
naszych stronach.
Zatwierdził
publikacji: Żaneta
Zienkiewicz-Osiecka, data publikacji: 2020.12.21, 11:31,
Wiecej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE DOTYCZ
ĄCEJdoPLIKÓW
COOKIES.
zmian na ten temat znajdziesz w instrukcji
Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies.Historia
Informacje
Zarządzania plikami cookies.

1/1

