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Opis dostępności architektonicznej 

 Wrzesień 2020 

Budynek Hali Sportowej przy ulicy Gimnazjalnej 1, 64-330 Opalenica 

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które 

są zapewniane naszym odwiedzającym.] 

Spis treści: 

1. Opis sposobu dojazdu 

• Pieszo 

• Rowerem 

• Autobusem 

• Samochodem 

• Taksówką 

2. Wejście do budynku i obszar kontroli 

3. Komunikacja wewnętrzna 

• Korytarze 

• Schody 

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne) 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku 

migowym) 

8. Pomieszczenia sanitarne 

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku 

10. Ewakuacja z budynku 
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1. Opis sposobu dojazdu 

Budynek znajduje się przy ulicy Gimnazjalnej 1, 64-330 Opalenica  

• Pieszo 

Dojścia piesze znajdują się od ulicy 3 Maja. Na teren obiektu pieszo można dostać się idąc ulicą 

Gimnazjalną, deptakiem od strony cmentarza lub ścieżką rowerową od Grodziska Wlkp. i dworca PKP. 

Brak barier architektonicznych, które by mogły utrudniać przejazd wózkom inwalidzkim. Chodnik na 

terenie OSIR  w kilku miejscach jest obniżony. Wejście bramą na teren boisk ORLIK bez barier 

architektonicznych. Podjazd do Hali Sportowej, dla osób niepełnosprawnych znajduję się obok 

wejścia głównego. Winda na piętro znajduję się w budynku Zespołu Szkół w Opalenicy. Stamtąd 

można dostać się na piętro Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

Zdj.1 Widok na wejście główne  

    

• Rowerem 

Na halę można dojechać ścieżką rowerową wiodącą od obwodnicy oraz od dworca PKP. 
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Zdj. 2 Widok na dojazd ścieżką od dworca PKP oraz obwodnicy miasta. 

• Samochodem 

Miejsce dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu od frontu budynku hali w odległości 

kilkunastu metrów od wejścia 

.  

Zdj.3 Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych  
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• Taksówką 

Taksówka może wjechać na teren obiektu.  

1. Wejście do budynku i obszar kontroli 

Wejście główne znajduję się od ul. Gimnazjalnej ( Zdj.1.). Wyposażone w 2 pary przeszklonych 

jednoskrzydłowych drzwi. W bocznej części tego wejścia znajduje się podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Zdj. 4 Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do hali. 

  

2. Komunikacja wewnętrzna  

Wejście od frontu prowadzi przez wiatrołap po kilku schodach( w pierwszej części) na korytarz 

główny gdzie po przejściu przez drzwi można dostać się na płytę hali i trybuny. Dostępna przestrzeń 

obok trybun dla wózków inwalidzkich.   

Na hol na piętrze można dostać się schodami z wiatrołapu przy wejściu głównym. Osoby 

niepełnosprawne na piętro mogą wjechać windą znajdującą się w budynku szkoły połączonym z OSiR. 

Budynek OSiR nie posiada windy. 
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Na korytarzu głównym na parterze budynku znajduję się recepcja( przy wejściu głównym), szatnie, wc 

oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze budynku z holu głównego dojść można do biur, salki 

fitness, siłowni oraz wc.  

Brak barier architektonicznych w postaci progów lub schodów. 

Brak windy w budynku.  

Brak pętli indukcyjnych, napisów w języku brajla oraz komunikatów słuchowych. 

 

 

Zdj. 5. Widok na korytarz. recepcję i przejście na płytę główną. 
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Zdj.6 . Widok na hol od wejścia                

• Schody 

W budynku hali schody znajdują się w wiatrołapie. Prowadzą od wejścia głównego na korytarz na 

parterze oraz na hol główny ( na piętrze budynku). 

 

Zdj. 7 Widok na schody w wiatrołapie. 
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• Windy  

W budynku nie ma wind. 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle 

indukcyjne) 

Brak pętli indukcyjnych, napisów w języku brajla i komunikatów głosowych. 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.  

5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

Nie ma tłumacza  języka migowego - PJM w siedzibie. 

6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do 

czytania, filmy w języku migowym) 

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na 

stronie. 

7. Pomieszczenia sanitarne 

Ogólnodostępne toalety znajdują się na korytarzu na parterze oraz holu. 

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.  

Korytarzem dojdziemy do szatni dla zawodników połączonych z wc i natryskami.  

Na końcu tego samego korytarza znajdują się też szatnie fitness damska i męska wraz  wc  

 

8. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla 

budynku 

Kluczowym miejscem gdzie podczas organizowanych imprez przebywają odwiedzających halę są 

trybuny. Na parterze dojście do nich możliwe jest z korytarza głównego. 

Siłownia i sala fitness oraz biura i sekretariat umiejscowione na piętrze. Brak windy w budynku  
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9. Ewakuacja z budynku 

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja przez korytarze i drzwi wejściowe na parterze – 3 

wyjścia ewakuacyjne z tyły, 2 od frontu i 2 od boków budynku.  


