
Festiwalowy przewodnik udogodnień 

 

Mamy nadzieję, że wspólnie z nami podejmiecie refleksję nad tym, co współcześnie 

oznacza „instytucja publiczna” i pomożecie nam w ciągłej nauce nad dostępnością 

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.  

Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami przygotowanymi dla Was. 

Jeśli macie dodatkowe pytania dotyczące dostępności Festiwalu Blues pod Piecem 

zachęcamy do kontaktu z Wiolettą : wioletta.sobieraj@ekomuzeum.pl 

Wejście na teren Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla osób 

poruszających się na wózkach, tylko od strony ulicy Wielkopiecowej 1.  

Wejście na teren Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach od ulicy Marszałka 

Piłsudskiego 95, nie jest polecane osobom z niepełnosprawnościam. Układ tarasowy 

terenu Muzeum, wymusza zejście od strony północnej po schodach.  

 

1. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 

Podczas X Festiwalu Blues pod Piecem istnieje możliwość parkowania auta na terenie 

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Wjazd od ulicy Wielkopiecowej 1 

(wyznaczone miejsca parkingowe). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca prosimy 

o zgłaszanie potrzeby parkowania na terenie Muzeum przed festiwalem 

(wioletta.sobieraj@ekomuzeum.pl lub telefonicznie 783-730-070). 

2. Odrębny sektor dla osób z niepełnosprawnością ruchu (dostosowane toalety, itp.) 

 Podczas X Festiwalu Blues pod Piecem będzie wyznaczona, oznakowana strefa dla osób 

z niepełnosprawnością ruchu oraz dla osób im towarzyszących. W strefie obecna będzie 

osoba udzielająca wsparcia. Dla osób poruszających się na wózkach i dla ich opiekunów 

wyznaczymy miejsca najbliżej sceny. Droga do sektora, to utwardzona szeroka ścieżka 

(kostka brukowa) wiodąca od samego wejścia Muzeum od ulicy Wielkopiecowej 1 (strona 

południowa) 

Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu dostępne będą: 

- w obrębie hali Technika Samochodowa (biała hala namiotowa) 

- w budynku przy wejściu od ulicy Wielkopiecowej 1 (kierując się od bramy wejściowej, 

budynek po prawej stronie z podjazdem do budynku z głównej utwardzonej uliczki). Budynek 

z szarymi drzwiami oznaczony dużym napisem TOALETY. 

 

 

mailto:wioletta.sobieraj@ekomuzeum.pl
mailto:wioletta.sobieraj@ekomuzeum.pl


    3. Bezpłatny bilet dla osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością (opiekuna). 

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach honoruje możliwość bezpłatnego wstępu              

dla osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami na wszystkie koncerty w ramach                

X Festiwalu Blues pod Piecem.  

Każdej osobie z niepełnosprawnością, jeśli tylko istnieje taka potrzeba, może towarzyszyć 

jedna osoba wspierająca (opiekun), której przysługuje nieodpłatna wejściówka.  

Wejściówkę dla osoby towarzyszącej należy zarezerwować minimum 1 dzień przed 

koncertem – pisząc na maila: wioletta.sobieraj@ekomuzeum.pl lub dzwoniąc na numer 783-

730-070. 

 

   4. Osoba kontaktowa dla osób z niepełnosprawnościami na terenie festiwalu. 

Osobą do kontaktu w sprawach dostępności festiwalu jest Wioletta Sobieraj, email: 

wioletta.sobieraj@ekomuzeum.pl lub numer telefonu: 783-730-070.  

Wszyscy pracownicy Muzeum, obsługujący punkt informacyjny festiwalu znajdujący się 

w recepcji Muzeum, będą posiadali niezbędne informacje nt. udogodnień dla osób z niepełno 

sprawnościami.  

    5. Asysta dla osób z niepełnosprawnością wzroku 

 

Zapewniamy asystę w poruszaniu się w wyznaczonej pod festiwal przestrzeni Muzeum 

Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz w dotarciu do budynku z najbliższego otoczenia. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia napisz: wioletta.sobieraj@ekomuzeum.pl 

   6. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami. 

Informacje o rozwiązaniach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami               

są umieszczone: 

- na stronie internetowej www.ekomuzeu.pl  

- w punkcie recepcyjnym od ul. Marszałka Piłsudskiego 95.  

- w Hali Lejniczej przy scenie (budynek po prawej stronie sceny)  

 

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie faktu, że Muzeum Przyrody i Techniki                              

w Starachowicach, mieści się na terenie zabytkowej XIX wiecznej huty, dlatego nie 

zawsze możliwe jest pełne dostosowanie architektury do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

Osoby z sensoryzmami, zaburzeniami sensorycznymi, z nadwrażliwościami zmysłowymi 

będą wpuszczane na wydarzenia poza kolejką. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby             

do osób sprawdzających bilety. 

 

Podczas festiwalu, na wszystkich koncertach obowiązuje zasada braku stroboskopów.   
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