Tymczasowy Regulamin Zwiedzania Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945)
w czasie epidemii II i III faza (wg. wytycznych MKiDN)
1. Muzeum Gross-Rosen w czasie epidemii (do odwołania) jest czynne w godzinach od 9.00-16.00
2. Muzeum zawiesza możliwość przyjazdu grup turystycznych powyżej 5 osób.
3. Muzeum zawiesza prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży.
4. Muzeum zawiesza możliwość bezpłatnego oprowadzania osób indywidualnych przez
przewodnika o godz. 13.
5. Muzeum mogą odwiedzać turyści indywidualni.
6. Zwiedzający indywidualnie (do 5 osób) po wcześniejszej rezerwacji na nr tel. 74.855 90 07 lub
e-mail: rogoznica@gross-rosen.eu mogą skorzystać z usługi przewodnickiej, pod warunkiem
założenia maseczki.
7. Zwiedzający indywidualnie mogą skorzystać z projekcji 30 min. filmu o historii obozu
koncentracyjnego i zagłady Gross-Rosen. Jednocześnie na sali projekcyjnej może przebywać
do 10 osób. Możliwość skorzystania z projekcji i kolejność wchodzenia na salę projekcyjną
ustalają dyżurujący pracownicy. Uczestnicy projekcji mają obowiązek założenia maseczek.
8. Z powodu wyłączenia ze zwiedzania niektórych obiektów, czas zwiedzania z przewodnikiem
ogranicza się do około 1 godziny.
9. Po wejściu (wjeździe) na parking muzealny zwiedzający w punkcie sanitarnym usytuowanym
obok Biura Obsługi Ruchu Turystycznego mają obowiązek dezynfekcji dłoni. Zaleca się
noszenie maseczek.
10. Ze względów bezpieczeństwa i konieczności zachowania rygorów epidemiologicznych - dla
zwiedzających udostępnione są tylko wybrane obiekty muzealne (wystawa monograficzna
KL Gross-Rosen w budynku głównym, makieta dawnego obozu, wystawy w
zrekonstruowanym baraku nr 7: ”Herosi w pasiakach…” „Hubalczycy…” i inne).
Przebywający na terenie udostępnionych wystaw zobowiązani są do założenia maseczek.
11. Ze względów jak wyżej zamknięta jest poczekalnia.
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego (informacja, kasa – na parkingu obok szlabanu).
12. Po wejściu (wjeździe) na teren parkingu muzealnego zwiedzający mają obowiązek dezynfekcji
dłoni i założenia maseczek.
13. Przy okienku kasy (budynek przy parkingu) może przebywać tylko 1 osoba.
14. Zwiedzający stojący w kolejce do kasy jak i na terenie całego Muzeum w czasie zwiedzania
zachowują między sobą 1,5 m odstępu.
15. Zachęcamy do regulowania opłat kartą płatniczą
Główny budynek ekspozycyjny
Liczbę osób przebywających w holu, na wystawie głównej, przy makiecie oraz w sali projekcyjnej na
bieżąco regulują dyżurujący pracownicy.
Z toalet i pomieszczeń WC w holu zwiedzający korzystają pojedynczo.
Dyrekcja Muzeum Gross-Rosen

