Tymczasowy Regulamin Zwiedzania
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady (1940-1945)
w czasie epidemii SARS CoV-2
1. Muzeum jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 800-1600.
2. Muzeum udostępnia zwiedzającym teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Gross-Rosen wraz z historycznym kamieniołomem – miejscem
martyrologii więźniów KL Gross-Rosen oraz ekspozycje stałe i czasowe. O dostępności
ekspozycji każdorazowo informacji udziela pracownik Biura Obsługi Ruchu Turystycznego
(budynek przy szlabanie wjazdowym).
3. Zwiedzający mogą upamiętniać ofiary obozu, między innymi zapalając znicz lub składając
kwiaty pod Pomnikiem-Mauzoleum.
4. Teren byłego obozu dostępny jest dla osób indywidualnie zwiedzających i grup do 15 osób.
5. Zwiedzający indywidualnie, po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 74 855 90 07
lub e-mailowo: rogoznica@gross-rosen.eu, mogą skorzystać z usługi przewodnickiej.
6. Grupy 10-osobowe i większe mają obowiązek wykupienia usługi przewodnickiej. Zgłoszenia
grupy należy dokonać telefonicznie: 74 855 90 07 lub e-mailowo: rogoznica@grossrosen.eu
7. Niezgłoszone grupy nie będą przyjmowane.
8. Muzeum zawiesza możliwość bezpłatnego oprowadzania przez przewodnika o godz. 13 osób
indywidualnie zwiedzających.
9. Zwiedzanie indywidualne powinno odbywać się zgodnie z planem zamieszczonym na tablicy
stojącej po prawej stronie drogi prowadzącej z parkingu do budynku głównego.
10. Na terenie Muzeum, przed obiektami i miejscami historycznymi, umieszczone są 24 tablice
informacyjne w 3 językach (po polsku, angielsku i niemiecku) opisujące te obiekty i miejsca.
Tworzą swoisty przewodnik muzealny i pośrednio wyznaczają trasę zwiedzania.
11. Muzeum udostępni wystawy w pomieszczeniach, pod następującymi warunkami:
- nie więcej niż jedna osoba na 15 m2,
- zwiedzający muszą mieć usta i nos zasłonięte maseczką.
12. Wyłączeni z obowiązku noszenia maseczek są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki
(do 13. roku życia), osoby niepełnosprawne, nie mogące poruszać się samodzielnie, osoby
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Informacje porządkowe
13. Po wejściu (wjeździe) na parking muzealny zwiedzający mają obowiązek dezynfekcji dłoni
w punkcie usytuowanym obok Biura Obsługi Ruchu Turystycznego.
14. Przy okienku kasy (budynek przy parkingu) może przebywać tylko 1 osoba.
15. Zachęcamy do regulowania opłat kartą płatniczą.
16. Zwiedzający stojący w kolejce do kasy oraz w czasie przejścia po terenie całego Muzeum
zachowują między sobą 1,5 metra odstępu.
17. W głównym budynku ekspozycyjnym Muzeum dostępne są toalety.
18. Liczbę osób przebywającą w terenie monitorują pracownicy Biura Obsługi Ruchu
Turystycznego.
19. Przestrzeganie przez zwiedzających wymogów sanitarnych nadzorują dozorcy
oraz na monitorach TV obserwacyjnej dyżurujący przewodnicy.
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