Ostrów Mazowiecka, 30 marca 2020

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. H. TRĘBICKIEGO 10, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

tel. 29 645 2131; email: mosir@mosir.ostrowmaz.pl

Samoocena zgodności strony internetowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
(http://mosir.ostrowmaz.pl)

ze standardem WCAG 2.1.

Na podstawie analizy dokonanej w dniach 25 - 30 marca 2020 r. stwierdzam CZĘŚCIOWĄ ZGODNOŚĆ
ww. strony internetowej MOSiR z większością wymogów określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotуw publicznych.

Stwierdzam niezgodność w następujących wymogach:
Treść graficzna

• Wszystkie grafiki muszą posiadać atrybut alt w języku polskim tłumaczącym co znajduje się na
danej grafice

• Opis alt nie powinien być dłuższy niż 125 znaków
• Jeżeli grafika lub ikona jest wykorzystywana jako button lub link opis powinien zawierać cel,
który ma realizować.

• Jeśli obrazy są elementem designu takim jak tło, której celem jest wyłącznie warstwa estetyczna,
nie informacyjna. Wtedy powinny posiadać pusty znacznik alt (alt="") lub być deklarowane za
pomocą stylów CSS.
Materiały audio oraz wideo

• Dla materiałów wideo (nie trwających na żywo) powinna zostać dostarczona transkrypcja lub
audio deskrypcja.
Informacje i relacje pomiędzy obiektami

• W treści powinny być wykorzystywane znaczniki semantyczne takie jak: nagłówki, listy,
numeracje, wyróżnienia tekstu itp.
Klawiatura

• Każda funkcjonalność powinna być dostępna z poziomu klawiatury.
• Implementowane skróty klawiszowe nie mogą ingerować w działanie czytników stron oraz w
standardowe działanie przeglądarki (tab, strzałki). Najlepiej ich unikać.

• Wszystkie komunikaty czy informacje powinny być dostępne za pomocą kliknięcia lub
klawiatury. Akcje takie jak tooltipy, onmouseover czyli akcje polegające wyłącznie na
wskazaniach czy ruchach myszy są nieużyteczne.

• Elementy aktywne, za pomocą klawiatury powinny posiadać wyraźną obwódkę.
Język strony

• Każda podstrona powinna zawierać atrybut “lang”, wskazujący na język danej podstrony.
Zmiana rozmiaru tekstu

• Przy zmianie wielkości tekstu za pomocą przybliżenia przeglądarki lub zmiany rozdzielczości
nie powinny być obserwowane utraty treści ani funkcjonalności rozwiązania.
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