JuraPark Krasiejów – Park Nauki i Rozrywki
karta dostępności
Informacje podstawowe
Krasiejów, ul. 1 Maja 10, 46-040



+48 774 654 800

GPS: N 50.661367, E 18.267985

 rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl
 https://juraparkkrasiejow.pl/

Opis
JuraPark to największy tematyczny Park w Europie. Główną atrakcją parku jest ścieżka edukacyjna
o długości około 1,5 km, na której znajduje się ponad 200 modeli dinozaurów, płazów i gadów
naturalnej wielkości. Zwiedzanie JuraParku odbywa się z przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji
lub samodzielnie – każdy z eksponatów jest opisany. Ponadto znajduje się tutaj multimedialny Tunel
Czasu (to ruchome 3D kino o powstawaniu Układu Słonecznego, Ziemi i życia na Ziemi, które ogląda
się z jadącej kolejki turystycznej), Pawilon Paleontologiczny, gdzie można zobaczyć prawdziwe
wykopaliska (w Krasiejowie znaleziono wiele kości płazów i gadów a prace badawcze trwają do dziś),
Prehistoryczne Oceanarium, gdzie można zobaczyć prehistoryczne gady, Kino Emocji 5D. Strefa
relaksu w parku obejmuje plażę z atrakcjami wodnymi, park rozrywki i plac zabaw dla dzieci (karuzely,
mini kolejka górska, zjeżdżalnie, i inne).
Zwiedzanie parku trwa około 2,5 godziny. Obok JuraParku Krasiejów znajduje się nowoczesny Park
Nauki i Ewolucji Człowieka (atrakcja wymaga dodatkowego biletu lub bilet kompleksowy zawierający
wstęp do obu atrakcji).

Dostępność
Wejście


Wejście do parku oraz dostęp do wszystkich atrakcji jest bez barier architektonicznych, przy
wejściu nie ma schodów.



Szerokość drzwi wejściowych wynosi minimalnie 80 cm, bez progu.

Obszary wewnętrzne







Wszystkie drogi komunikacyjne w parku są szerokie co najmniej 150 cm.



Eksponaty, ich opisy i panele informacyjne są umieszczone tak, że są dobrze widoczne z pozycji
osoby stojącej. Panele są w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim.

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.
W pomieszczeniach nie ma miejsc wypoczynkowych do siedzenia.
W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.

Obszary zewnętrzne
 Wejście na teren zewnętrzny jest bez progów i innych barier architektonicznych.
 Szerokość min. 80 cm.
 Stabilna i równa nawierzchnia (bez defektów), materiał: kostka brukowa.


Szerokość dróg komunikacyjnych wynosi co najmniej 150 cm.

 Profil terenów zewnętrznych: płaski ewent. łagodnie falisty (z podłużnym spadkiem do 20 % w
jednym miejscu) i znacznie nie komplikuje poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich lub
dostępu wózka dziecięcego.


Tablice informacyjne i orientacyjne, które są łatwe do odczytania i zrozumienia (w języku
polskim, angielskim, niemieckim).



Na terenach zewnętrznych znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W parku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na głównym
dziedzińcu.

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość min. 80 cm, otwierają się na zewnątrz (z kabiny).
 Wymiary kabiny min. 160x160 cm, obok miski WC jest przestrzeń manewrowa do wózka (sz.
min. 90 cm), bez przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne), po obu
stronach miski WC jest poręcz.

 Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.
Usługi i wyposażenie
 Wyposażenie dostępne bez barier architektonicznych: kasa, sklep z pamiątkami, zaplecze
gastronomiczne, sala projekcyjna (na wiacie gastronomicznej).

 Wizyta w parku nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia, chyba, że dotyczy zwiedzania z
przewodnikiem.

 Możliwość wejścia do parku z psem przewodnikiem.
 Plac zabaw dla dzieci.
 Specjalne programy dla dzieci - warsztaty plastyczne i paleontologiczno-plastyczne (za
dodatkową opłatą).


Możliwość wypożyczenia specjalnych wózków dla dzieci w kształcie dinozaura (za dodatkową
opłatę).



Atrakcje w parku nie są dostosowane do osób z wadami wzroku. Część ekspozycji (tunel czasu,
oceanarium, Kino emocji) opiera się na projekcji 3D/5D.

 Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
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