Er ditt kulturarrangement tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
SJEKK DITT ARRANGEMENT HER:
1.

Er den offentlige kommunikasjonen tilgjengelig for bevegelseshemmede?
2.Er det HC parkering nærheten av inngangen?
3.Er det trinnfri gangvei fra parkeringsplass til inngang?
4.Er det trinnfri adkomst?
5.Er det heis i bygget?
6.Finnes det automatiske døråpnere?
7.Er utearealene tilgjengelig for alle eksempelvis syn- og
bevegelseshemmede?
8.Godtar dere ledsagerbevis?
9.Kan ledsagerbillett bestilles på nett?
10.
Kan de som trenger flere personlige assistenter i løpet av en festival, bruke
samme ledsager billett?
11.
Kan ledsagere sitte sammen med de er ledsager for?
12.
Ligger informasjon om tilgjengelighet sammen med info om billettsalg?
13.
Er det HC WC?
14.
Er HCWC toalett ryddet?
15.
Er alle toalettene tydelig skiltet
16.
Er scene tilgjengelig for rullestolbrukere?
17.
Er det mulig å få sitte for de som ikke kan stå lenge?
18.
Har dere teleslynge? (En teleslynge fjerner bakgrunnsstøy for mennesker

med høreapparat.)
19.
Tilbyr dere tolketjeneste?
20.
Er det nedsenket skranke ved boder, billettsalg
21.
Er trappeneser merket og sklisikret
22.
Er det dobbel håndløper i trapper
23.
Er alle forhøyninger, kabler osv. som kan være et hinder - merket

Er informasjonsskilt montert slik at kollisjon med skiltet unngås? (spesielt
viktig for synshemmede) Skilt bør være i lesehøyde for både gående og
sittende.
24.
Er det god belysning uten motlys eller reflekser?
25.
Er lysforholdene gode for munnavlesning og kommunikasjon via tegnspråk?
(Unngå motlys).
26.
Har dere gode varslingsrutiner?
27.
Er all mat merket?
28.
Er glassdører og andre utsatte områder som innebærer kollisjon eller annen
fare (søyler, utspring, nivåforskjeller, vaiere) utstyrt med markører, farget
tape eller liknende?
29.
Er nødutganger tydelig merket?
30.
Kan brannalarm oppfattes av syns- og hørselshemmede?
31.
Er det informasjon på hjemmesiden om hva som er tilgjengelig/universelt
utformet?
32.
Er det kart over området/ lokalet med tilgjengelighetsinformasjon på
hjemmesiden?

Ja

Nei

