Deklaracja dostępności witryny internetowej
Festiwalu Jachowicza - https://festiwaljachowicz.pl/

Biuro Organizacyjne Festiwalu Jachowicza i Tarnobrzeski Dom Kultury zobowiązują się
zapewnić dostępność strony internetowej festiwalu https://festiwaljachowicz.pl/ 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 podmiotowej strony Festiwalu Jachowicza w Tarnobrzeskim Domu Kultury
• Data publikacji witryny: 2021.04.01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.06.01
Strona internetowa Festiwalu Jachowicza została zaprojektowana tak, aby była możliwa do
obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii,
oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Festiwalu Jachowicza https://festiwaljachowicz.pl/ 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.
• Zamieszczone na stronie niektóre publikacje w formie plików multimedialnych mogą
być niedostępne cyfrowo w całości ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji
bieżących edycji festiwalu.
• Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach
przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane
przed dniem 01 grudnia 2021 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
• Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Biuro Festiwalu Jachowicza
w Tarnobrzeskim Domu Kultury i przekazane do publikacji w formie papierowej lub
skanów mogą nie być dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
• Treści archiwalne, obecnie nie wykorzystywane do realizacji bieżących zadań są
wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
• Brak wyraźnej informacji o pobraniu plików lub otwarciu ich w nowej karcie
Trwają prace nad poprawą istniejących niezgodności oraz tworzeniem nowych artykułów,
wpisów oraz podstron i dokumentów zgodnie z wymogami WCAG 2.1.

Treści, które mogą być niedostępne cyfrowo:
• Nie wszystkie pliki do pobrania są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają
struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami
dokumentów. Głównie są to pliki pochodzące od innych podmiotów. Tym samym nie
ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów
komputerowych.
• Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
• Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
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•

Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do
których kierują.

Powody wyłączenia:
Witryna Festiwalu Jachowicza - https://festiwaljachowicz.pl/ zawiera liczne treści
multimedialne, tekstowe oraz załączniki i jest na bieżąco uaktualniana. Dokładamy wszelkich
starań, aby strona serwisu festiwalu, była dostępna dla największego grona odbiorców i
działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:
Serwis wyposażony jest w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby
niedowidzące:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
• przełącznik trybu zamiany kolorów
• przełącznik zmiany układu strony
• całość serwisu oparta jest na stylach CSS
Zgodność ze standardami:
Portal jest w pełni zgodny ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 2.0; CSS3.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej Festiwalu Jachowicza - https://festiwaljachowicz.pl/ można
korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Podmiotowa strona festiwalu została
zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie
korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek internetowych.
Dla osób słabo widzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym
kontraście. Możliwa jest też zmiana rodzaju oraz wielkości czcionki tekstu
w opublikowanych artykułach.
Oprócz nawigacji myszką po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury.
Klawisz „TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie.
Kombinacja klawiszy „Shift+TAB” cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając
„Enter” nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę"
można przewijać stronę. „Spacja” powoduj przewinięcie strony, a kombinacja klawiszy
„Shift+Spacja” przemieszczenie się w odwrotnym kierunku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 01.09.2021 r.
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.03.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie ogólnodostępnych dedykowanych narzędzi zalecanych
przez Ministerstwo oraz na podstawie własnej analizy i samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor TDK w Tarnobrzegu
Festiwal Jachowicz - Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: sekretariat@tdk.tarnobrzeg.pl
telefon: 15 822 21 10 – sekretariat

Informacje na temat procedury
Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej Festiwalu Jachowicza, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot
publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski 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 uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie można złożyć
skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub elementu strony internetowej.
Wnoszący żądanie może złożyć skargę do Dyrektora Tarnobrzeskiego Domu Kultury, na
następujący adres:
Festiwal Jachowicz - Tarnobrzeski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg,
e-mail: sekretariat@tdk.tarnobrzeg.pl
tel. +48 15 8222110
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo
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Dostępność architektoniczna
Biuro Organizacyjne Festiwalu Jachowicza mieści się w Tarnobrzeskim Domu
Kultury przy ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu. Obiekt TDK składa się z dwóch części
i dysponuje dwoma salami: salą widowiskową oraz salą kameralną w zabytkowej części
budynku. Sala widowiskowa na poziomie 0 jest dostosowana do korzystania dla osób na
wózkach inwalidzkich. Osoby z psem asystującym zostaną wpuszczone na teren obiektu po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Do budynku TDK prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy
Słowackiego, które posiada podjazd dostosowany do wymogów dla osób niepełnosprawnych.
Z sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury są dwa wyjścia ewakuacyjne od strony
ul. Słowackiego, po lewej stronie od głównego wejścia do budynku. Jedno z tych wyjść jest z
podjazdem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Tarnobrzeski Dom Kultury nie dysponuje parkingiem dla interesantów.
Na parterze budynku (po prawej stronie od wejścia głównego) TDK znajduje się Portiernia,
gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące festiwalu oraz działalności instytucji.
Na parterze po prawej stronie po wejściu do budynku – w części zabytkowej obiektu mieści
się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
Na parterze po lewej stronie od wejścia, naprzeciw portierni znajduje się kasa biletowa.
W budynku TDK nie ma obecnie pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom
niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet
w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego
nie byłoby możliwe. Instalacja pętli indukcyjnej jest przewidziana w najbliższym okresie.
W budynku nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Natomiast wszystkie oznaczenia
dróg komunikacyjnych są wykonane w tzw. druku kontrastowym, ułatwiającym poruszanie
się. Podobnie oznakowane są wszystkie stopnie i schody. Na terenie całego obiektu nie ma
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).
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