REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY
Muzeum Gross-Rosen jest miejscem martyrologii narodów
Europy, znajduje się na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
Muzeum jest Miejscem Pamięci wymagającym szacunku
dla jego ofiar i godnego zachowania.
Informacje ogólne
1. Teren Muzeum Gross-Rosen i znajdujące się na nim poobozowe
obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem
całość. Zabrania się ich przenoszenia, wynoszenia i niszczenia,
a także prowadzenia wszelkich prac poszukiwawczych,
wydobywczych, wykopaliskowych itp.
2. Muzeum jest czynne przez cały rok, z wyłączeniem: 1 stycznia,
25 grudnia i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych.
Szczegółowe informacje dot. godzin otwarcia Muzeum w
poszczególnych miesiącach dostępne są na stronie: www.grossrosen.eu
3. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach. Grupy
10-osobowe i większe mają obowiązek wykupienia usługi
przewodnickiej świadczonej przez przewodnika Muzeum.
Wysokość opłat określa aktualny cennik. Szczegółowe
informacje dot. zwiedzania Muzeum Gross-Rosen dostępne są
na stronie internetowej: www.gross-rosen.eu
4. Dzieci i młodzież na czas zwiedzania pozostają pod opieką osób
dorosłych.
5. Na terenie Muzeum nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni.
6. Organizowanie ceremonii i zgromadzeń wymaga pisemnej
zgody dyrektora Muzeum.
7. Zasady obecności mediów na terenie Muzeum powinny być
ustalone z dyrektorem instytucji.
8. Na terenie Muzeum zabrania się propagowania treści
niezgodnych z prawem
Informacje porządkowe
1. Ze względu na specyfikę całej przestrzeni muzealnej (np.
nierówności terenu, studzienki kanalizacyjne, zapadliska,
rowy itp.) należy zachować szczególną ostrożność. W okresie
zimowym należy poruszać się wyłącznie wytyczonymi
ścieżkami.
2. Dozwolone jest robienie zdjęć oraz filmowanie na użytek
prywatny. Fotografowanie i filmowanie dla celów komercyjnych jest niedozwolone. Materiał zdjęciowy/filmowy
nie może naruszać powagi miejsca oraz dobrego imienia ofiar
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
3. Używanie dronów na terenie Muzeum jest zakazane.
4. Parking Muzeum jest przeznaczony wyłącznie dla odwiedzających, którzy uiścili opłatę parkingową.
Na terenie Muzeum Gross-Rosen zabrania się:
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Wejście na teren Muzeum Gross-Rosen jest równoznaczne
zakceptacją niniejszego regulaminu.

