Kozia Zagroda w Brennej
karta dostępności
Informacje podstawowe
Brenna, ul. Sportowa 3, 43-438



+480 513 422 143

GPS: N 49.7198995, E 18.9221203



koziazagroda@onet.pl



http://www.koziazagroda.com/

Opis
Miejsce, które upowszechnia kulturę Beskidu Śląskiego. Zrekonstruowana chata, w której
prowadzone są warsztaty i oferowana regionalna kuchnia. Niedaleko chaty jest zagroda, gdzie trzyma
się kozy, owce, gęsi, kury. Odbywają się tutaj imprezy regionalne, w tym warsztaty pieczenia chleba
i wyrobu serów, pokazy pieczenia placków na blasze, ogniska z pieczeniem barana. Organizowane są
warsztaty dla szkół i przedszkoli, a także szkolenia i wystawy.

Dostępność
Wejście


Chodnik prowadzący do wejścia do obiektu jest bez barier architektonicznych (bez schodów,
krawężników, różnic wysokości i przerw większych jak 2 cm), szerokość min. 150 cm, zwężenia
do maks. 90 cm, nawierzchnia utwardzona ale nierówna, materiał: kliniec i trawnik.



Do obiektu są 2 wejścia. Przy wejściu bocznym są 2 stopnie, przy głownym wejściu jest
drewniana rampa (sz. 150 cm, dł. 400 cm, w. 30 cm), rampa nie ma poręczy.



Przy drzwiach wejściowych zapewniona jest wystarczająco duża przestrzeń manewrowa
(150x150 cm), bez nachyleń.



Szerokość drzwi wejściowych jest co najmniej 90 cm i próg jest niższy niż 2 cm. Drzwi otwierają
się do wewnątrz.

Obszary wewnętrzne


Wszystkie drogi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 150 cm.



Wszystkie drzwi i przejścia wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa, drewniane podłogi.



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



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



W pomieszczeniach wewnętrznych znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.



Większości eksponatów można dotykać.

Obszary zewnętrzne


Na zewnątrz znajduje się ogród ze zwierzętami, wiata piknikowa z miejscem na ognisko (była
owczarnia).



Wejście na teren zewnętrzny jest bez barier architektonicznych.



Trasa na zewnątrz jest płaska ewent. łagodnie falista (z podłużnym spadkiem do 6 %).



Powierzchnia terenu zewnętrznego: trawnik i kliniec, nierówna i niestabilna powierzchnia.



W ogrodzie znajdują się tablice informacyjne i orientacyjne w języku polskim, które są łatwe do
odczytania i zrozumienia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W obiekcie jest ustęp dostępny dla osób na wózku inwalidzkim.



Wejście do ustępu jest szerokie co najmniej 80 cm a próg jest niższy niż 2 cm.



Drzwi otwierają się na zewnątrz (z kabiny).



Kabina ma wymiar co najmniej 160x160 cm.



Obok muszli ustępowej jest przestrzeń do manipulacji na wózku (o szerokości co najmniej 90
cm), wolna od przeszkód (kosz na śmieci, umywalka, stół do przewijania i inne).



Na toalecie nie ma poręczy.

Usługi i wyposażenie


Przy zagrodzie znajduje się parking, brak wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.



Wizyta zagrody jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia.



Możliwość wejścia z psem asystentem do obiektu/areału.



W pomieszczeniach nie są zainstalowane pętle indukcyjne.



Zagroda oferuje specjalne programy edukacyjne dla dzieci i naturalny plac zabaw.
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