Deklaracja dostępności architektonicznej - aktualizacja 13.12.2021r.
Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20 w Częstochowie
Kierownik obiektu: Marcin Świtała,
tel. 34/310 39 85, 609 329 990; e-mail: stadion.loretanska@mosir.pl
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście główne na Stadion (oznaczone jako Wejście Nr 1) zlokalizowane jest od ul. Loretańskiej.
Furtka otwiera się na zewnątrz i nie jest automatycznie otwierana. Szerokość furtki pozwala na
wjazd wózkiem inwalidzkim. Drogę od furtki do budynku stanowi wybrukowana ścieżka bez
żadnych schodów ani progów.
Wejście główne oraz wejście boczne do budynku administracyjno-klubowego, który jest
dwukondygnacyjny, znajdują się naprzeciwko boiska, od strony południowej. Drzwi do budynku
otwierają się na zewnątrz i nie są automatycznie otwierane. Ich szerokość pozwala na wjazd
wózkiem inwalidzkim. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest wejście boczne usytuowane
12 m od wejścia głównego, ale bliżej parkingu i miejsc dla niepełnosprawnych. Prowadzi ono
bezpośrednio i na wprost do toalety dla osób niepełnosprawnych.
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest w budynku tylko korytarz przed toaletą
i toaleta dla niepełnosprawnych na poziomie „0”. Pozostałe części budynku administracyjnoklubowego na poziomie „0” są w trakcie meczów niedostępne (nie dotyczy to zawodników,
trenerów, sędziów i obsługi meczów). W przypadku potrzeby wejścia osoby niepełnosprawnej na
poziom „1”, jest to możliwe z pomocą pracownika obiektu.
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, toalet
Budynek nie posiada windy. Jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych i znajduje się na
poziomie „0”. Wejście do budynku oraz z korytarza do toalety nie jest ograniczone żadnymi
schodami ani progami. Pomiędzy parkingiem dla niepełnosprawnych a wejściem bocznym do
budynku wyznaczono przed boiskiem 3 miejsca do obserwacji zawodów sportowych dla osób na
wózkach inwalidzkich. Nie ograniczają ich żadne progi, a podłoże stanowi kostka brukowa.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
Tuż przed garażem budynku - ok. 10 m od wejścia bocznego - wyznaczono 3 miejsca parkingowe
dla osób niepełnosprawnych.
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób
niepełnosprawnych (regulamin obiektu).
6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
pętlach indukcyjnych, informacjach głosowych,
Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
7. Inne istotne.
W budynku znajduje się defibrylator, a pracownicy obiektu są przeszkoleni z jego obsługi.
Zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez: oznaczenia
dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34/310 39 85 lub 609 329 990

