
Deklaracja dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Solcu Kujawskim 

Dostępność architektoniczna 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3,  

86-050 Solec Kujawski 

 

Hala sportowo-widowiskowa 

Do budynku hali sportowo – widowiskowej prowadzi pięć wejść. Cztery z nich są zadaszone. 

Przez wszystkie można przejść nie pokonując żadnych barier ani schodów, drzwi przez nie 

prowadzące są odpowiedniej szerokości i nie trzeba używać dużej siły by je otworzyć.  

Wejście główne mieści się od strony głównego parkingu przy ul. Dworcowej i gen. S. 

Roweckiego „Grota”. Przy wejściu tym mieści się biuro ochrony obiektu, gdzie udzielane są 

wszelkie niezbędne informacje, a następnie duży hol. W bezpośrednim sąsiedztwie holu 

znajdują się toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz tablica informująca o 

rozkładzie pomieszczeń w budynku. Przy holu mieszczą się schody prowadzące na trybuny. 

Schody nie posiadają podjazdu dla wózków. Pierwszym pomieszczeniem idąc korytarzem w 

lewo i skręcając w prawo jest Sekretariat OSiR (pokój nr 5), gdzie również udzielane są 

wszelkie niezbędne informacje.  

Wejściem drugim jest wejście od strony hotelu i stadionu (od parkingu bocznego przy ul. 

Sportowej). Wchodząc tym wejściem trafiamy do recepcji hotelowej, gdzie również można 

zasięgnąć informacji. Idąc korytarzem w lewo trafiamy do szatni oraz na płytę boiska hali. 

Przy recepcji zaczynają się także schody prowadzące do dwunastu pokoi hotelowych 

umiejscowionych na piętrze. Schody nie posiadają podjazdu dla wózków. Pozostałe cztery 

pokoje hotelowe mieszczą się na parterze w sąsiedztwie recepcji. 

Wejście trzecie umiejscowione jest na wysokości końca parkingu bocznego, u zbiegu ulic 

Sportowej oraz Dworcowej. Prowadzi ono do pomieszczeń gabinetu rehabilitacyjnego oraz 

serwisu elektronicznego, a także do szatni oraz na płytę boiska hali. 

Wejście czwarte (jedyne niezadaszone) mieści się na wysokości środka parkingu bocznego od 

strony ul. Sportowej. Korzystają z niego tylko sportowcy oraz klasy korzystające z hali 

sportowej podczas lekcji WF. 

Weście piąte prowadzi bezpośrednio do bocznej Sali Klubowej. Mieści się ono na wysokości 

środka parking głównego od ul. Dworcowej. 

 

Przed wejściami do budynku oraz w jego wnętrzu nie mieszczą się żadne obiekty mogące 

utrudniać wejście do budynku. 

W budynku nie ma windy. Zdecydowana większość pomieszczeń użytkowych znajduje się na 

parterze, gdzie nie natrafiamy na żadne bariery architektoniczne. Schody prowadzą jedynie 

do części pokoi hotelowych oraz na trybuny.  

Toalety mieszczą się w szatniach oraz na korytarzu przy szatniach i w holu głównym, gdzie 

znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z 

wadami słuchu. 



W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani kompleksowych oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do 

budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Korytarze posiadają zapewniony odpowiedni kontrast kolorystyczny ścian, 

podłóg i sufitów.  

Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

Park Wodny 

Do budynku Parku Wodnego prowadzą trzy wejścia. Drzwi przez nie prowadzące są 

odpowiedniej szerokości i nie trzeba używać dużej siły by je otworzyć.  

Do wejścia głównego od strony parkingu przy ul. Dworcowej i gen. S. Roweckiego „Grota” 

prowadzą trzy schody. Wejście posiada również podjazd dla osób niepełnosprawnych. Po 

wejściu trafiamy na hol, gdzie użytkownicy Parku Wodnego w odpowiednim ciągu 

komunikacyjnym są obsługiwani przez szatnię oraz kasę basenu i mogą uzyskać niezbędne 

informacje.  

Na holu Parku Wodnego znajdują się toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

Pozostałe toalety mieszczą się w szatniach.  

Na holu znajduje się również wejście na trybuny, które otwarte są wyłącznie podczas 

zawodów sportowych. Na trybuny prowadzą schody, istnieje jednak także możliwość 

skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się również toalety. 

Szatnie Parku Wodnego, w tym osobna, mieszcząca się na początku szatnia dla osób 

niepełnosprawnych oraz dla matki z dzieckiem, nie posiadają żadnych barier 

architektonicznych. Z szatni dla osób niepełnosprawnych na część basenową możemy 

wydostać się wyjazdem bez żadnego progu. Kolejnym udogodnieniem jest specjalna winda 

dla osób niepełnosprawnych, która może być zamontowana przy drabince służącej do 

wejścia do wody.    

Wejście drugie do Parku Wodnego mieści się na końcu budynku i prowadzi do lokalu gdzie 

mieściła się kręgielnia. Aby dostać się do lokalu trzeba pokonać kilkanaście schodów w górę. 

Schody nie posiadają podjazdu dla wózków. Wejście to jest aktualnie nieczynne. 

Trzecim wejściem do budynku jest wejście umiejscowione na wysokości łącznika pomiędzy 

halą sportową i Parkiem Wodnym. Prowadzą do niego trzy schody. Schody nie posiadają 

podjazdu dla wózków. Wchodząc tym wejściem możemy iść w prawo do holu hali sportowej 

lub iść prosto do Restauracji Pasibrzuszek.    

 

Przed wejściami do budynku oraz w jego wnętrzu nie mieszczą się żadne obiekty mogące 

utrudniać wejście do budynku. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z 

wadami słuchu. 

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani kompleksowych oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do 

budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. Korytarze posiadają zapewniony odpowiedni kontrast kolorystyczny ścian, 

podłóg i sufitów. 

 

  



Stadion sportowy 

Na stadion prowadzą aktualnie dwa wejścia. Pierwsze umiejscowione jest przy parkingu 

bocznym hali sportowo-widowiskowej od strony hotelu. Korzystają z niego zawodnicy oraz 

trenerzy. Aby wejść na trybuny stadionu trzeba pokonać trzy schody. Schody nie posiadają 

podjazdu dla wózków. Na trybunach stadionu nie ma barier architektonicznych. 

Aby wejść na murawę stadionu trzeba pokonać piętnaście schodów prowadzących w dół.  

Drugie wejście boczne znajduje się od strony budynku Soleckiego Centrum Kultury. Jest to 

wejście dla kibiców. Po wejściu przez odpowiednio szeroką furtkę należy pokonać sześć 

schodów aby znaleźć się na trybunach. Schody nie posiadają podjazdu dla wózków. 

 

Zaplecze sanitarne stadionu znajduje się w hali sportowo – widowiskowej. 

Przed wejściami do obiektu nie mieszczą się żadne obiekty mogące utrudniać wejście. 

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnej. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami 

słuchu. W obiekcie nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do obiektu można wejść  

z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Przed obiektem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

Boisko boczne 

Na boisko boczne prowadzi jedno wejście. Aby do niego dojść należy pokonać niezbyt równy 

i utwardzony teren. Brak łagodnego podejścia. 

Zaplecze sanitarne boiska bocznego znajduje się w hali sportowo – widowiskowej. Aby do 

niej dojść z boiska należy pokonać przejście dla pieszych na ul. Sportowej.  

Przed wejściem do obiektu nie mieszczą się żadne obiekty mogące utrudniać wejście. 

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnej. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami 

słuchu. W obiekcie nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do obiektu można wejść  

z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Przed obiektem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

Informacje ogólne 

Przy wejściach do budynków zamieszczone są odpowiednio ich oznaczenia. Ponadto na 

drogach prowadzących do budynków zlokalizowane są drogowskazy. W budynkach hali 

sportowo – widowiskowej oraz Parku Wodnego znajdują się oznaczenia informujące  

o wydziałach oraz pracownikach. 

Głównym punktem informacyjnym jest Sekretariat OSiR, która zlokalizowany jest w budynku 

głównym (pokój nr 5). Dojście do Sekretariatu jest dogodne i dostępne dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

W OSiR można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna 

w godzinach pracy OSiR i powinna być zgłoszona minimum 3 dni przed wizytą w urzędzie. 

Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. 

Więcej informacji o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami można znaleźć na 

stronie internetowej OSiR poświęconej temu tematowi. 


