Informacja o Centrum Kultury w Sułoszowej w języku łatwym do czytania ETR (EASY TO READ)
Centrum Kultury w Sułoszowej, Gminna Biblioteka Publiczna w skrócie CK w Sułoszowej zajmuje się
upowszechnianiem i ochroną kultury na terenie gminy Sułoszowa. Siedziba mieści się przy ul. Szkolnej 5.

Budynek ma trzy wejścia. Dwa główne; pierwsze po prawej stronie, prowadzące do części pomieszczeń
Centrum Kultury i drugie, po lewej stronie prowadzące do biblioteki. Trzecie wejście do budynku, od
strony placu zabaw – jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, osób starszych
oraz mam z dziećmi w wózku.

Mamy jedną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, znajdującą się po stronie biblioteki.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz
oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku na całym piętrze można bez przeszkód poruszać się wózkiem inwalidzkim.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Centrum Kultury oraz Biblioteka zapewnia alternatywny sposób informacji na temat rozkładu
pomieszczeń.
Działalność:
Centrum Kultury w Sułoszowej to miejsce gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne.
Tutaj próby mają zespoły i grupy, które działają pod naszym patronatem.
Tutaj możesz nauczyć się grać na instrumentach dętych, perkusji, gitarze.
Prowadzimy zajęcia taneczne z tańca nowoczesnego i baletu.
Rozwijamy zainteresowania, talenty i rozbudzamy ciekawość przez zajęcia artystyczne.
Pomożemy rozwijać Twoje zainteresowania i pasje oraz nauczymy Cię nowych umiejętności.
Organizujemy ciekawe warsztaty i zajęcia dla osób w każdym wieku.
Tutaj wspólnie i aktywnie spędzisz wolny czas.
W Bibliotece możesz:
Wypożyczać zbiory biblioteczne do domu lub poczytać na miejscu, skorzystać z kącika prasowego,
pracowni komputerowej lub z przyjaznej i wygodnej przestrzeni w strefie dziecka.

Informacja:
Jeśli chcesz się skontaktować z nami możesz:
•

napisać pismo i wysłać je na adres:

Centrum Kultury w Sułoszowej
ul. Szkolna 5
32-045 Sułoszowa
•

możesz wysłać e-mail na adres:

ck.suloszowa@op.pl
lub napisać wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej
https://centrumkulturysuloszowa.pl/ lub w zakładce „kontakt”.
•

możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu:

12 389 60 54
• Przyjść do nas i spotkać się z pracownikiem
Zapraszamy !

