
Dostępność Zamkowego Lata dla Dzieci 

 

Zapraszamy latem osoby z niepełnosprawnością ruchową na Dziedziniec 

Zamkowy, na którym odbywają się spektakle teatralne i warsztaty artystyczne.  

Warsztaty muzyczne z zespołem Dagadana szczególnie polecamy dzieciom 

słabowidzącym lub niewidomym. Na zajęciach będzie można dotknąć 

instrumentów oraz pod okiem prowadzących próbować wydobyć z nich dźwięki 

(4.08.). Polecamy też koncert plenerowy (3.08.), czyli lekcję muzyki na 

kilkanaście instrumentów prowadzoną przez trzech wędrownych Muzykantów. 

Spektakle online będą dostępne dla wszystkich tych, którzy z jakiegoś powodu 

muszą pozostać w domach. Polecamy je do rodzinnego oglądania. Wystarczy 

komputer i dostęp do internetu. Spektakle będą udostępniane w naszych 

mediach społecznościowych: na FB CK ZAMEK oraz na kanale YouTube  

CK ZAMEK (15.07., 22.07., 29.07., 5.08., 12.08.). Dodatkowo spektakl w wersji 

online „Baśń o grającym imbryku” (15.07.) będzie tłumaczony na PJM. 

Zapraszamy osoby słabo- i niesłyszące. 

Osoby wrażliwe sensorycznie będą mogły czuć się bezpiecznie w czasie 

spektakli, gdyż w czasie naszych wydarzeń plenerowych nie będziemy używać 

ostrych świateł. Jednak czasami w trakcie spektakli muzyka może być głośna, bo 

tożsama z odgrywanymi scenami teatralnymi. 

Wszystkie nasze spektakle na Dziedzińcu Zamkowym (20.07., 27.07., 10.08.) 

polecamy również dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi. Spektakle opowiadać będą proste historie, ludyczne, bajkowe  

i baśniowe, zrozumiałe dla każdego.  

 

Ścieżki dostępu do miejsc wydarzeń: 
 

Dziedziniec Zamkowy. Odbywają się na nim plenerowe spektakle, koncerty  

i warsztaty. Wejście na Dziedziniec znajduje się od strony alei Niepodległości. 

Prosto z chodnika schodzi się w dół po kostce brukowej. Jest to lekko pochyły 

zjazd, który z niewielką pomocą osoby towarzyszącej pokona również osoba 

poruszająca się na wózku. Następnie należy przejść przez bramę do 

przedsionka, w którym znajdują się wejścia do lokali zamkowych najemców. 

Droga z przedsionka na Dziedziniec Zamkowy wiedzie przez szklane drzwi.  



Z ogródka na Dziedzińcu po lewej stronie można wejść do toalet, również 

przystosowanych dla osób poruszających się na wózku. 

Bawialnia. Odbywają się w niej warsztaty Strefy Zabawy. Zlokalizowana na 2. 

piętrze, w nowej części Zamku. Po pokonaniu kilku stopni i wejściu do budynku 

wejściem A przez rozsuwane szklane drzwi należy skierować się w prawą stronę 

(przy szatni), a następnie przejść przez ciężkie drewniane drzwi. Tuż za nimi 

znajdują się winda oraz klatka schodowa. Do Bawialni można wjechać windą lub 

wejść pieszo po schodach. Następnie należy przejść przez drewniane drzwi do 

środka. Wejście do sali pozbawione jest progów i stopni. 


