
Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Lublinie zobowiązują 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 
ck.lublin.pl

Data publikacji strony internetowej: 7.11.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.06.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów 
klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.11.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej 
przez Centrum Kultury w Lublinie 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ksenia 
Duńska, ksenia@ck.lublin.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 6112 bądź 
wysyłając wiadomość tekstową sms na numer telefonu: 602 111 772.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Centrum 
Kultury w Lublinie lub jej 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 jej element) 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. Centrum Kultury  zrealizują żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. 
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Centrum Kultury  niezwłocznie poinformuje o tym 
wnoszącego żądanie i zaproponują termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej
nie jest możliwe, Centrum Kultury  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z 
osobą wskazaną powyżej.

Wejście do Centrum Kultury jest możliwe z psem asystującym, pies winien posiadać wymagane oznaczenia i 
aktualną książeczkę zdrowia z wymaganymi szczepieniami.

W Centrum Kultury są oznaczenia kontrastowe na schodach i powierzchniach przeszklonych. 

W Centrum Kultury nie ma pętli indukcyjnej. 

W Centrum Kultury nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Centrum Kultury  na chwilę obecną nie oferują stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz 
asysty dla osób z niepełnosprawnościami. Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza 
języka migowego lub asysty  na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą w Centrum Kultury, 
zostaną one zapewnione. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem telefonu numer 81 466 6112, wiadomości 
sms 602 111 772, poczty elektronicznej na adres ksenia@ck.lublin.pl W przypadku braku możliwości realizacji 
świadczenia, Centrum Kultury przekażą taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając 
możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Informujemy również, że pracownicy Centrum Kultury przeszli szkolenia z zakresu podstaw asysty, pięciu 
pracowników ukończyło kurs podstawowy  Polskiego Języka Migowego, a kolejne osoby są w trakcie kursu.

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie dostępności, staramy się likwidować bariery i udostępniać 
ofertę.
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