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Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie

Kierownik obiektu: Tomasz Nowak, 

tel. 34/ 372-07-83, e-mail: stadion.pn@mosir.pl

Uwaga. Obiekt w trakcie modernizacji. Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym.

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście na obiekt zlokalizowane jest od ul. Limanowskiego przez bramę wjazdową lub furtkę. Do 

budynku gównego, można się dostać schodami posiadającymi balustradę po  lewej stronie. Brak 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem 

inwalidzkim. Pierwsze drzwi otwierane są ręcznie, natomiast drugie drzwi otwierane są za pomocą 

karty magnetycznej , bądź domofonu. W budynku głównym mogą poruszać się tylko upoważnione 

osoby. Na terenie obiektu, znajduje się również parterowy budynek pełniący rolę kawiarni i 

poczekalni, do którego osoba niepełnosprawna ma dostęp bez żadnych barier architektonicznych. 

W środku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie obu budynków zlokalizowane są dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią 

oraz podjazdem dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Na pozostałe boiska 

prowadzą ciągi komunikacyjne wyłożone w większości asfaltem lub kostką brukową.

Na trybunie stadionu wydzielone są miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich z dogodnym  

dojazdem.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze w budynku 

gównym (portiernia, hol, sala gimnastyczna, szatnie). Dostęp do pomieszczeń na piętrze tylko po 

schodach lub z pomocą obsługi obiektu. Budynek nie posiada windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, toalet

Na terenie obiektu znajduje się pochylnia umozliwiająca zjazd do boisk ze sztuczną nawierzchnią. 

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych.

Obiekt w chwili obecnej przechodzi modernizację i nie ma wyznaczonych miesc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób 

niepełnosprawnych (regulamin obiektu).
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6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, 

pętlach indukcyjnych, informacjach głosowych,

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

7. Inne istotne

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34/372-07-83.


