
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie 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.   
 
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.mdkchelm.pl 
 
Data publikacji strony internetowej: 11.10.2018 r. Data ostatniej dużej aktualizacji:  30.03.2021 r. 
 
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA: 
Strona internetowa 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. 
 
Niedostępne elementy i treści: 
 

• W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. 
 

• Nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne 
 

• „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza 
bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o 
dostępności cyfrowej. 

 
Przygotowanie deklaracji dostępności: 
Data sporządzenia deklaracji: 31.03.2021 r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31.03.2021 r. 
 
Skróty klawiaturowe: 
Na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie można używać standardowych skrótów 
klawiaturowych przeglądarek internetowych 
Na stronie głównej umieszczono skróty prowadzące do: 
- wyszukiwarki serwisu 
- deklaracji dostępności 
 
Dokumenty: 
Na stronie znajdują się pliki do pobrania w formacie PDF 
 
Powiększanie strony: 
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych i odpowiednich ustawień 
umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wada wzroku. 
 
Zrozumiałość i czytelność treści: 
MDK w Chełmie stara się, aby treści na stronach były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania 
wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty są 
dzielone na akapity, a ważne informacje są odpowiednio wyróżnione. Zwiększony kontrast dla osób 
słabowidzących. 
 
 



Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt mailowy: mar-
cim@wp.pl lub telefoniczny – 503 015 850. 
Ta samą drogą mailową można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 
składać skargi na brak zapewnienie dostępności. 
 
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością: 
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego 
otrzymania. 
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy 
nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje     
w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. 
 
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,              
z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 
 
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal 
będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do 
Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt. 
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: 
Oba budynki posiadają bariery architektoniczne. Zgodnie z umową użyczenia prowadzimy 
działalność w budynku przy ul. Czarnieckiego 8 zwanej Filią MDK. 
W budynku przy ul. Czarnieckiego 8, zajęcia odbywają się na II piętrze (brak windy). 
Przy budynku są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
W budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie przy ul. Pocztowej 41 posiadamy 
zewnętrzny podjazd dla wózków inwalidzkich, jednak bariery architektoniczne występują wewnątrz 
budynku. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
 
W toaletach obu budynków nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 
W obu budynkach są taśmy ostrzegawcze na schodach. Do budynków można wejść z psem 
asystującym. 
 
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, ul. Pocztowa 41 
e-mail: mdk.chelm@gmail.com 
tel: 82 565 21 57 – sekretariat 
Brak tłumacza języka migowego 
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