Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach
karta dostępności
Informacje podstawowe
Rudy, ul. Szkolna 1, 47-430



+ 48 500 282 732

GPS: N 50.190391, E 18.463528



ikontakt@kolejkarudy.pl



http://www.kolejkarudy.pl

Opis
Zabytkowa stacja oferuje dwie trasy przejazdów: Rudy-Stanica o długości 4 km, oraz Rudy-PaproćStodoły o długości 3 km. Bogata oferta także dla grup zorganizowanych, między innymi warsztaty
kowalskie, zajęcia pozwalające poznać pracę na kolei, oferty sezonowe np. topienie Marzanny,
Mikołaj, święto pieczonego ziemniaka, i wiele innych. Organizuje przejazdy specjalne takie jak
przejazd z duchami, kulig, przejazd z czytaniem bajek i inne. Na terenie stacji można skorzystać z
przejazdów drezynami, zwiedzania stacji z przewodnikiem, można też zorganizować ognisko, oraz
skorzystać z indywidualnych warsztatów kowalskich.

Dostępność
Wejście


Wejście na teren Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach bez barier
architektonicznych.



Przy wejściu do budynku stacyjnego ok. 20 cm najazd.



Wejście do pociągu wymaga pomocy personelu lub opiekunów, jednak dostępny jest wagon z
przedziałem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.



Szerokość drzwi wejściowych wynosi co najmniej 80 cm.



Dostęp do kasy jest bez barier architektonicznych.

Stacja w Rudach

Obszary wewnętrzne


Wszystkie drogi komunikacyjne w budynku (hali wagonowni i lokomotywowni) są szerokie co
najmniej 150 cm.



Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa.



Na drogach komunikacyjnych nie występują progi wyższe niż 2 cm.



W pomieszczeniach nie ma miejsc wypoczynkowych do siedzenia. Ławki znajdują się na terenie
obiektu na zewnątrz.



W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.



Większość eksponatów można dotykać i oglądać z ich bezpośredniej odległości.



Eksponaty są umieszczone tak, że są dobrze widoczne zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby
o małym wzroście, jak i z pozycji osoby stojącej.

Od lewej strony: kuźnia, izba śląska

Obszary zewnętrzne


Teren zewnętrzny jest bez barier architektonicznych.



Wejście na teren zewnętrzny ma szerokość co najmniej 80 cm.



Peron i strefa wejściowa wyłożone są kostką brukową, w dalszej cześci obiektu znajdują się
utwardzone ścieżki z niewielkimi defektami.



Szerokość ścieżek komunikacyjnych wynosi co najmniej 150 cm.



Profil terenu zewnętrznego jest płaski ewent. łagodnie falisty (z podłużnym spadkiem do 6 %)
i znacznie nie komplikuje poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich lub dostępu wózka
dziecięcego.



Na terenie zewnętrznym znajdują się tablice informacyjne i orientacyjne w j. polskim, które są
łatwe do odczytania i zrozumienia.



Na terenie zewnętrznym znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się niedaleko głównego wejścia do obiektu i jest
zawsze otwarta.



Drzwi wejściowe do kabiny o szerokości co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz.



Kabina o wymiarze co najmniej 160 x 160 cm.



Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa, po obu stronach miski jest poręcz.



Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt. Znajduje się w damskiej toalecie.

Usługi i wyposażenie


Wizyta atrakcji jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia. Jedynie grupy zorganizowane
powinny wcześniej umówić swoją wizytę.



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.



Na terenie Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej jest do dyspozycji plac zabaw (zapewnia
firma zewnętrzna, jest dodatkowo płatny) oraz kącik dla dzieci.



Do dyspozycji jest sklep z pamiątkami oraz altanka - dostępne bez barier architektonicznych.



Zaplecze gastronomiczne (dostęp z barierami architektonicznymi) zapewniają firmy zewnętrzne,
utrudnione dojście z powodu schodów, trzeba wezwać kogoś z obsługi do przyjęcia zamówienia.



Nie ma parkingu z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
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