
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 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. Oświadczenie w sprawie dostępności ma 
zastosowanie do strony internetowej http://www.teatr.kalisz.pl 

Data publikacji: 2015-03-17
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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:

 brak możliwości zmiany kontrastu dla treści niebędących tekstem

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 część fotografii nie posiada opisów alternatywnych dla osób niewidzących

 zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu materiały na stronie są czytelne także 

dla osób słabiej widzących

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr
Walendowski, piotr.walendowski@teatr.kalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
+48 62 76 05 323. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 
składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji 
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach 
alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez 
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę 
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę 
otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli 

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja 

żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie 

dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do 

informacji.

Architektura

Duża Scena

 platforma przyschodowa znajduje się z boku budynku od strony rzeki

 dojście do budynku ma minimum 1,5 m

 oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię



 budynek wyposażony w platformę do przewozu wózków na poziom widowni

 budynek wyposażony jest toaletę dla osób niepełnosprawnych

 na widowni wyznaczone są miejsca dla wózków osób niepełnosprawnych

Scena Kameralna

 dojście do budynku ma minimum 1,5 m

 oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię

 budynek wyposażony w windę do przewozu wózków na poziom widowni

 budynek wyposażony jest toaletę dla osób niepełnosprawnych

Oferta teatralna

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu posiada w swoim repertuarze spektakle z audiodeskrypcją 
oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Organizujemy także warsztaty dla osób ze specjalnymi 
potrzebami. 
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