Deklaracja dostępności
Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa była dostępna dla jak największej grupy
użytkowników, bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności:
1. Niektóre materiały graficzne np. zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.
2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
Informacje dla użytkowników









Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających w prosty
sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
Staramy się, aby zamieszczone informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka z
zachowaniem odpowiedniego formatowania.
Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie lub w nowym oknie.
Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
Strona jest responsywna: sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń na których
jest przeglądana.
Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.
Aktualnie trwają prace nad poprawą dostępności strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
dyrektor bursy, e-mail: bsa@bsa.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77
454 10 494. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ Informacyjna infolinia obywatelska
800 676 676.
Dostępność architektoniczna:








Do budynku bursy prowadzi główne wejście od ulicy Strzelców Bytomskich, bez podjazdu dla
osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy bursy.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy
recepcji.
Od strony parkingu znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych. Jedno z nich
służy jako wejście dla dostawców i dostępne jest w godzinach pracy bursy, a drugie wejście jest
wyłącznie wyjściem ewakuacyjnym z głównej klatki schodowej.
Budynek posiada windę zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych (dostęp dla osób
niepełnosprawnych od strony parkingu).
W holu bursy i na każdym poziomie budynku (I -IV piętro) znajduje się korytarz i dostęp do
windy.
Na terenie bursy znajduje się parking dla samochodów osobowych z wyznaczonym miejscem dla
osób niepełnosprawnych.

