LOKALIZACJA/DOJAZD
Spotkania i pokazy filmowe w ramach cyklu Obrazy Wrażliwe odbywają się
w przestrzeniach Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (ul. Św. Marcin 80/82, 61-809
Poznań). Zamek zlokalizowany jest w centrum miasta (ok. 1000 m od dworca
Poznań Główny i Starego Rynku).
Sprawdź TUTAJ, jak dotrzeć do Zamku

PRZESTRZENIE
Dziedziniec wewnętrzny
Wejście na wewnętrzny Dziedziniec Zamkowy znajduje się od strony Alei
Niepodległości. Prosto z chodnika schodzi się w dół po kostce do zamkowej
przestrzeni, za którą znajduje się wyjście na dziedziniec.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych pokazy filmowe
i spotkania zostaną przeniesione do Sali Wielkiej.
Sala Wielka
Zlokalizowana na 1. piętrze, w nowej części Zamku, można się tam dostać
schodami lub jedną z 3 wind, wejście od ul. Św. Marcin (wejście A lub B), wejście
do sali bez progów i stopni.
Podnośniki znajdujące się w Centrum Kultury ZAMEK:
- wejście od muzeum Czerwca – udźwig 400kg
- w holu wielkim (przy kasie) – udźwig 225kg
- na półpiętrze w holu wielkim (obok łazienek) – udźwig 300kg

BILETY / WEJŚCIÓWKI
bilet na film: 5 zł

Każdej osobie z niepełnosprawnością, jeśli tylko istnieje taka potrzeba, może
towarzyszyć jedna osoba wspierająca, której przysługuje nieodpłatna wejściówka.
Wejściówkę dla osoby towarzyszącej należy zarezerwować minimum 1 dzień przed
wydarzeniem – pisząc na maila e.banaszek@ckzamek.pl lub dzwoniąc na numer
telefonu: 61 64 65 206. Zarezerwowane wejściówki można odebrać przed
wydarzeniem w kasie CK ZAMEK lub przy wejściu na dziedziniec wewnętrzny.
Wejściówka jest ważna wyłącznie z biletem osoby z niepełnosprawnością.
Bilety dostępne w kasie CK ZAMEK, na stronach wydarzenia: www.ckzamek.pl
oraz Facebooku, w serwisie bilety24.pl
INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
1. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami:
Podczas spotkań filmowych istnieje możliwość zaparkowania na Dziedzińcu
Różanym (wjazd od ul. Kościuszki).
Istnieje również możliwość zatrzymania się na chwilę przy wejściu na dziedziniec
wewnętrzny od strony alei Niepodległości (kiss&ride).
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca prosimy o zgłaszanie potrzeby parkowania na
Dziedzińcu Różanym lub zatrzymania się przy Alejach Niepodległości na 1 dzień
przed wydarzeniem (e.banaszek@ckzamek.pl lub telefonicznie 61 64 65 206).
2. Bezpłatny bilet dla osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością:
Każdej osobie z niepełnosprawnością, jeśli tylko istnieje taka potrzeba, może
towarzyszyć jedna osoba wspierająca, której przysługuje nieodpłatna wejściówka.
Wejściówkę dla osoby towarzyszącej należy zarezerwować minimum 1 dzień przed
wydarzeniem – pisząc na maila e.banaszek@ckzamek.pl lub dzwoniąc na numer
telefonu: 61 64 65 206. Zarezerwowane wejściówki można odebrać przed
wydarzeniem w Kasie CK ZAMEK lub przy wejściu na dziedziniec wewnętrzny.
Wejściówka jest ważna wyłącznie z biletem osoby z niepełnosprawnością.
3. Możliwość wejścia dla osoby z niepełnosprawnością razem z psem
przewodnikiem lub psem asystującym:
Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz
z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.

4. Asysta dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
Zapewniamy asystę w poruszaniu się w przestrzeni CK ZAMEK oraz w dotarciu do
budynku z najbliższego otoczenia. Osoba z CK ZAMEK będzie czekała przed
wejściem na dziedziniec wewnętrzny od strony Alei Niepodległości na pół godziny
przed pokazem. Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, napisz:
e.banaszek@ckzamek.pl
5. Informacja dotycząca pętli indukcyjnej oraz tłumaczenia na polski język
migowy.
Podczas wydarzeń filmowych na dziedzińcu wewnętrznym oraz w Sali Wielkiej nie
będzie dostępnej pętli indukcyjnej.
Pętla jest dostępna w kasie CK ZAMEK.
Spotkania poprzedzające pokazy filmowe będą tłumaczone na polski język migowy.
Podczas Obrazów Wrażliwych będzie dostępna osoba posługująca się polskim
językiem migowym.
6. Osoba kontaktowa dla osób z niepełnosprawnościami:
Osobą do kontaktu w sprawach dostępności Obrazów Wrażliwych jest Ewelina
Banaszek, mail e.banaszek@ckzamek.pl

