
 

 

Centrum Koronki Koniakowskiej 
karta dostępności   

Informacje podstawowe 
 

Koniaków 704, 43-474 

GPS: N 49.5516433, E 18.9461104  

 +48 502 097 871  

 ligockakohut@gmail.com 

 http://www.koronkakoniakowska.pl/   

Opis 

Centrum Koronki Koniakowskiej w sposób interesujący, nowoczesny                 
i przystępny dla każdej grupy wiekowej przedstawia historię tej ponad 
120-sto letniej tradycji. Wystawa oprócz ekspozycji serwet i tradycyjnych 
przykładów wyrobów z koronki koniakowskiej opowiada o jej rozwoju czy 
tworzeniu nowych form. Centrum prowadzi działalność edukacyjną             
i kulturową, organizując liczne warsztaty, wystawy, konkursy, imprezy. 
Dodatkowo w tym obiekcie mieści się sklepik z twórczością ludową.            

Dostępność  

Wejście 

 Wejście do obiektu od strony drogi jest bez barier architektonicznych. 

 Szerokość drzwi wejściowych wynosi min. 80 cm, wysokość progu nie przekracza 2 cm. 

Obszary wewnętrzne 

 Szerokość wszystkich dróg komunikacyjnych w obiekcie wynosi nie mniej niż 150 cm, szerokość 
drzwi i przejść wynosi min. 80 cm.  

 Nawierzchnia jest stabilna i antypoślizgowa.  

 W obiekcie nie występują progi/schody wyższe niż 2 cm. 

 W pomieszczeniach ekspozycyjnych znajdują się miejsca do siedzenia. 

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

 Eksponatów nie można dotykać, można się jednak do nich zbliżać.  

 Eksponaty i panele informacyjne (w jęz. polskim) są umieszczone tak, że są dobrze widoczne 
zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji osoby stojącej.  

 Opisy są dobrze czytelne także dla osób niedowidzących (duże pismo, prosta czcionka, dobry 
kontrast liter i tła). 

 Informacje audiowizualne (filmy promocyjne) są dostępne również z napisami. 

 



 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

    

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Do dyspozycji jest tylko zwykła toaleta na piętrze. 

 Brak przewijaka dla niemowląt.  

Usługi i wyposażenie  

 Pozostałe części centrum dostępne bez barier architektonicznych: kasa, szatnia, sklep z 
pamiątkami, sala projekcyjna. 

 Zwiedzanie dla gości indywidualnych nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia (dla grup 
wskazane). 

 Brak możliwości wejścia do obiektu z psem przewodnikiem.  

 Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.  

 Kącik dla dzieci. 

 Specjalne programy oraz materiały informacyjne dla dzieci. 

 Brak  parkingu z miejscami dla osób niepełnosprawnych. 

Data opracowania: 3/2019 


