19. „Gród Pobiedziska” w Pobiedziskach


Dojazd


Komunikacja publiczna
Brak



Samochód
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się obszerny, bezpłatny parking
terenowy.



Obiekt
Gród
Pobiedziska
jest
obiektem
terenowym,
obejmuje
rekonstrukcję
wczesnośredniowiecznego grodu piastowskiego, wystawę machin oblężniczych, zbrojownię
oraz plac zabaw. Obszar grodu porośnięty jest trawą.



Główne wejście
Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie gruntu.



Punkt Informacji
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej
się wejściu do obiektu. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się z pracownikiem
poprzez pismo.



Udogodnienia
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje
się przy obiekcie sąsiadującym (Skansen Miniatur) w odległości około 50 m.



Przestrzeń wystawowa
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Po wystawach można poruszać się bez przeszkód w postaci progów. Przed eksponatami
znajduje się wystarczająca przestrzeń manewrowa, a wszystkie przejścia występujące
w budynku mają szerokość większą niż 90 cm. Eksponaty można obejrzeć z pozycji siedzącej.
Na terenie grodu znajdują się miejsca do odpoczynku. Barierą dla osób poruszających się
na wózkach może być obniżenie terenu występujące w jednym miejscu oraz wieża
obserwacyjna (około 10 % ekspozycji).
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące
Nasze wystawy posiadają bogate opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika.
 Osoby niewidome i niedowidzące
Wszystkie nasze eksponaty można poznawać poprzez dotyk.
 Odwiedzający z dziećmi
Przestrzeń jest przyjazna dzieciom. Znajdują się w niej strefy gier i zabaw. Można dotykać
eksponaty, przebrać się w elementy stroju z epoki. Przestrzeń jest dostępna do odwiedzania
z własnym wózkiem dziecięcym. Można u nas zakupić pamiątki dla dzieci, tematycznie
związane z obiektem. Organizujemy wydarzenia dla rodzin, imprezy dla dzieci. Przygotowana
jest też oferta zajęć dla szkół i grup.
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 Osoby starsze
Obiekt jest przystosowany do odwiedzania przez osoby starsze, są dostępne miejsca
do odpoczynku.


Obsługa
Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami, dzieci oraz seniorów.



Bilety i grupy
Osoby niepełnosprawne wraz z ich opiekunami uprawnione są do wykupienia biletu
ulgowego. Podstawą do skorzystania z ulgi jest dokument zaświadczający
o niepełnosprawności. Dzieci obowiązują bilety ulgowe. Dostępne są specjalne bilety
dla rodzin oraz oferta dla najmłodszych dzieci.
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