
Deklaracja dostępności

Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik 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 https://kejzateam.rybnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.09.2021

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej
dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

1. Filmy nie posiadają napisów.
2. Dokumenty opublikowane przed datą – 02.09.2020 r. mogą nie spełniać zasad

formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.
3. Na stronie internetowej nie ma dostępnej opcji czytającej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.09.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 05.01.2022 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Artur Kejza, e-mail kejzateamrybnik@gmail.com. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.

Procedury

Można wnioskować o przesłanie 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

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

● Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 46 w Rybniku,
Pawilon I piętro, Klub zarejestrowany jest pod adresem ul. Orzepowicka 20 B/40, 44-217
Rybnik.

● Do budynku prowadzi 1 wejście.
● Wejście znajduje się od strony Rampy bez podjazdu dla wózków, 5 stopni schodów.
● W budynku na poziomie 0 znajdują się strome metalowe schody ok 25 stopni prowadzące

na 1 piętro, brak windy w budynku.
● Toaleta męska i damska znajduje się na 1 piętrze w pomieszczeniach klubu, w klubie nie ma

toalety dla osób niepełnosprawnych.
● Przed budynkiem klubowym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób

niepełnosprawnych.
● Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, tylko do holu i biura

trenera.
● W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
● Trenerzy i Zarząd klubu nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku migowym,

klub korzysta z tłumacza z Urzędu Miasta Rybnika.

 


