Park Nauki i Ewolucji Człowieka Krasiejów
karta dostępnośći
Informacje podstawowe
Krasiejów, ul. 1 Maja 10, 46-040



+48 774 654 816

GPS: N 50.661367, E 18.267985



paniec.krasiejow@jurapark.pl



https://juraparkkrasiejow.pl/

Opis
Park Nauki i Ewolucji Człowieka to najbardziej nowoczesne interaktywne muzeum Człowieka
w Europie, które popularyzuje naukę. Muzeum oferuje turystom podróż w czasie oraz lot w Kosmos
z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań multimedialnych łączących świat rzeczywisty z wirtualnym.
Wystawy na terenie muzeum pokazują historię ewolucji człowieka. Aplikacja „Lustro Ewolucji”
umożliwia „wcielenie” się w postać naszego praprzodka. Zwiedzanie muzeum trwa około 1,5 godziny.
Obok Parku Nauki i Ewolucji Człowieka znajduje się JuraPark (atrakcja wymaga dodatkowego biletu lub
bilet kompleksowy zawierający wstęp do obu atrakcji).

Dostępność
Wejście


Wejście do muzeum jest bez barier architektonicznych.



Szerokość drzwi wejściowych co najmniej 80 cm (dwuskrzydłowe drzwi otwierają się na
zewnątrz), bez progu.



Wystarczająco szeroka, pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa przy wejściu.

Wejście główne

Obszary wewnętrzne


Drogi komunikacyjne szerokie co najmniej 150 cm, bez przeszkód.



Drzwi i przejścia o szerokości co najmniej 80 cm bez progów wyższich niż 2 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych stabilna i antypoślizgowa.



Dostęp do pozostałych kondygnacji za pomocą windy.



Winda o szerokości co najmniej 110 cm i głębokości 125 cm, wejście szerokie co najmniej 80 cm.



Do dyspozycji są miejsca wypoczynkowe do siedzenia.



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



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



Projekcje audiowizualne są uzupełnione tekstem w językach: polskim, czeskim, angielskim,
niemieckim.

Sale ekspozycyjne z projekcją audiowizualną

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W obiekcie jest do dyspozycji toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.



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



Kabina o wymiarze co najmniej 160 x 160 cm z przestrzenią manewrową przy misce WC co
najmniej 90 cm, bez przeszkód.



Poręcz po obu stronach miski WC.



Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Wizyta możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia.



Dostęp bez barier architektonicznych do kasy, sklepu z pamiątkami, sali projekcyjnej i zaplecza
gastronomicznego.



Brak możliwości wejścia z psem przewodnikiem.



Kącik dla dzieci.



Spacer wirtualny na stronie internetowej.



Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.



Ekspozycja opiera się na efektach wizualnych (projekci 3D) i nie jest dostosowana do osób
z wadami wzroku.



W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne.
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