
1. Nazwa podmiotu publicznego

Hotel Maraton znajdujący się przy ulicy Sportowej 6 w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić 
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  hotelmaraton.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

• Data publikacji strony internetowej: 2022-08-01

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-01

3. Dane kontaktowe

• Osoba do kontaktu: Izabela Heinrychowska

• Email:  i.heinrychowska@centrummaraton.com    

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności 
cyfrowej

• Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-07

• Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji:-

• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 
publiczny.

Podstawa prawna :Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązująca w art. 10 podmioty publiczne 
do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

 Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności, który zawarty jest 
w załączniku Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji 
Dostępności"

5. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w dużym stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

mailto:i.heinrychowska@centrummaraton.com
https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html
https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html


Wymagania, które nie zostały spełnione:

• zdjęcia znajdujące się w zakładce Galeria nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

•  kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

• Silnik rezerwacyjny działający na stronie nie umożliwia przemieszczania się za pomocą 
przycisku TAB.

• Zdjęcia  jak i logotypy wypływające z programu NFHotel mogę nie mieć tekstów 
alternatywnych.

Niedostępne elementy i treści

• Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być 
problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Można skontaktować się z nami
pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza 
kontaktowego.

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda 
ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości 
ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej 
czytelny i przyjazny w obsłudze.

8. Dodatkowe informacje

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po 
serwisie za pomocą klawisza Tab.

• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy
pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych 
strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.



• Linki – otwierają się w tym samym oknie.

• Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób
słabiej widzących.

• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami 
dostępności.

• Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób 
niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach 
mobilnych.

• Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby 
niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W lewym górnym rogu umiejscowiony jest widget, który otwiera pomoc dla osób 
niedowidzących 

• Brak kolorów

• Wysoki kontrast

• Negatywny kontrast

• Podkreślenie linków

• Czytelna czcionka

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień 
umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby 
powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE

• [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

• [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

• [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

• [-] aby pomniejszyć widok



OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

Na stronie do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy 
alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

11. Informacje na temat procedury odwoławczej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . 

W zgłoszeniu należy podać:

• swoje imię i nazwisko,

• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

• opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie 
najwygodniejszy.

Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (508 100 212 ) - osobą  wyznaczoną do 
kontaktu  jest  pani Izabela Heinrychowska,Manager Hotelu.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego 
otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy 
nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w 
alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z 
Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
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