Opis dostępności budynku
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
Funkcjonalność oraz dostępność budynku Inkubatora STARTER wiąże się z oczywistą poprawą
jakości życia codziennego osób z niepełnosprawnościami. Staramy się, aby nasza siedziba była
otwarta dla wszystkich i była szeroko dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

ADRES
ul. Lęborska 3b, Gdańsk

DOJAZD
Dojazd do Inkubatora STARTER może być realizowany środkami komunikacji zbiorowej. Najbliżej
siedziby Inkubatora znajdują się przystanki SKM i autobusów. Przystanki tramwajowe są oddalone
od Inkubatora o około kilometr (przystanek „Błażyńskiego” na ul. Wita Stwosza oraz przystanki „Bora
Komorowskiego” oraz „Kołobrzeska” na ul. Chłopskiej).
SKM:
o przystanek „Gdańsk Przymorze-Uniwersytet” (600 m) – stacja z windą i komunikatami
dźwiękowymi
Autobusy:
o przystanek „Przymorze SKM” (450 m)
linie: 139, 199, 249, N13; obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi
o przystanek „Hala Olivia” (600 m):
linia 122; obsługiwana pojazdami niskopodłogowymi
Ulice Śląska, Arkońska i Słupska, którymi prowadzi dojście do siedziby STARTERA, mają bardzo
nierówną powierzchnię, wąski i często zastawiony samochodami chodnik, co może utrudniać
samodzielne poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności.
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WEJŚCIE DO INSTYTUCJI
Do Inkubatora prowadzą dwa wejścia:
o wejście od strony ulicy Słupskiej ma drzwi obrotowe z systemem wzywania wsparcia przy
wejściu do budynku
o wejście od ulicy Arkońskiej poprzedzone jest pochylnią wyłożoną kostką brukową; drzwi
wejściowej przy tym wejściu mają szerokość pow. 90 centymetrów, ale są ciężkie i
nieautomatyczne
WAŻNE:
Zespół Inkubatora – po zgłoszeniu takiej potrzeby – może wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami
w dotarciu do siedziby STARTERA.

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU
Komunikacja między piętrami zapewniają dostępne dla osób z niepełnosprawnościami windy (m.in.
są udźwiękowione). Wszystkie drzwi w przestrzeniach dostępnych dla uczestników i uczestniczek
wydarzeń mają szerokość powyżej 90 cm i progi poniżej 2 cm wysokości.
Na każdym z pięter w pobliżu win znajdują się toalety, w tym toalety dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Sale, w których najczęściej realizujemy wydarzenia dostępne dla publiczności, tj. sale CKS Gdańsk,
CKS Gdynia, CKS Sopot oraz Crazy Room znajdują się na parterze budynku.
W budynku nie ma kasy biletowej oraz szatni. Bilety na niektóre wydarzenia można kupić w Recepcji,
która znajduje się na parterze. Blat recepcji jest wyższy niż 90 cm.
Ubrania można zostawić na mobilnych wieszakach, które znajdują się w salach, gdzie realizowane jest
wydarzenie.
WAŻNE:
Zespół Inkubatora – po zgłoszeniu takiej potrzeby – może wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami
w trakcie pobytu w siedzibie STARTERA.

OSOBA DO KONTAKTU
Recepcja:
58 731 65 65
recepcja@inkubatorstarter.pl
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