Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
karta dostępności
Informacje podstawowe
Jaworze, Ul. Wapienicka 120, 43-384



+48 338 172 217

GPS: N 49.79306045, E 18.9702437461209



info@muzeum.jaworze.pl



http://www.muzeum.jaworze.pl/

Opis
W muzeum można podziwiać wspaniałą
kolekcję spreparowanych okazów zwierząt
morskich
i
śródlądowych
złowionych
własnoręcznie przez bosmana Erwina
Pasternego, Jaworzanina z pochodzenia,
a także wysłuchać ciekawych opowieści na ich
temat. Oprócz tego podziwiać można również
liczne akwaria o łącznej objętości 10 000 l.
W budynku wyświetlane są również filmy
o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej.

Dostępność
Wejście


Chodnik prowadzący do wejścia do obiektu jest bez barier architektonicznych, szeroki co
najmniej 150 cm, utwardzona i równa nawierzchnia (bez defektów).



Wejście do muzeum jest bez barier architektonicznych.



Przestrzeń manewrowa przy drzwiach wejściowych ma rozmiar co najmniej 150x150 cm.



Szerokość drzwi wejściowych wynosi więcej niż 80 cm i próg jest niższy niż 2 cm.

Obszary wewnętrzne


Szerokość dróg komunikacyjnych wewnątrz budynku wynosi co najmniej 120 cm.



Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa.



Na drogach komunikacyjnych nie występują progi/schody wyższe niż 2 cm.



Muzeum jest budynkiem parterowym.



W pomieszczeniach atrakcji znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.



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



Eksponatów nie można dotykać.



Możliwość dostępu do bezpośredniej odległości paneli informacyjnych i eksponatów (w jęz.
polskim).



Eksponaty są umieszczone tak, że są dobrze widoczne i dla dziecka lub osoby niskiego wzrostu.



Panele informacyjne i opisy eksponatów są umieszczone w wygodnej wysokości i są dobrze
czytelne.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Obiekt jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.



Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz.



Kabina ma wymiar co najmniej 160x160 cm.



Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa do wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez
przeszkód (takich jak np. umywalka, przewijak i inne).



Po obu stronach miski WC jest poręcz.



Toaleta nie jest wyposażona w przewijak dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Dostępne wyposażenie: recepcja/kasa, szatnia, sklep z pamiątkami, sala projekcyjna
(wyświetlany film jest w języku polskim, bez napisów). Przestrzenie są dostępne bez barier
architektonicznych.



Wizyta w obiekcie jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia.



Możliwość zwiedzania muzeum z przewodnikiem. Przewodnik jest nieodpłatny, nie ma
minimalnej ilości osób potrzebnej do oprowadzania z przewodnikiem.



Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem.



Materiały informacyjne w formacie umożliwiającym łatwe czytanie - napisy są pisane dużą
czcionką, łatwym i prostym językiem, zrozumiałym dla każdego. Teksty są zwięzłe i krótkie.



Materiały informacyjne pisane większą czcionką (16 p. i więcej).



Muzeum nie ma żadnych modeli dotykowych dla osób niewidomych.



W muzeum nie są zainstalowane pętle indukcyjne.



Specjalne programy dla dzieci - filmy edukacyjne dla dzieci, zwiedzanie z przewodnikiem
dostosowane dla dzieci.



Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych około 30 m od muzeum.
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