Návštěvní řád památníku koncentračního tábora Flossenbürg
V areálu památníku se nacházejí hřbitovy s pozůstatky více než 20.000 obětí koncentračního tábora
Flossenbürg a pochodů smrti.
Prosíme Vás proto, abyste s ohledem na úctu k tomuto místu dbali na přiměřené oblečení a
chování.
Děti do 12 let smí navštívit památník pouze pod dohledem dospělé osoby.
Památník si vyhrazuje právo zakázat vstup návštěvníkům s oblečením nesoucím symboly nebo
nápisy, které lze chápat jako nesnášenlivé nebo rasistické.
V areálu památníku dbejte zejména na následující:
1. Na cestách se nesmí jezdit s žádnými dopravními prostředky s výjimkou invalidních vozíků a
dětských kočárků.
2. Prosíme pohybujte se pouze po cestách.
3. Platí zde zákaz psů s výjimkou asistenčních psů.
4. Je zakázáno nabízet jakékoli zboží, provozovat reklamu, rozdávat tiskoviny apod.
5. Fotografování a filmování pro komerční využití je povoleno pouze po písemném schválení
Památníku.
6. Předávání doslovných obsahů prohlídek, jak byly sdělovány zaměstnanci Památníku nebo jinými
jeho pověřenými osobami v plném nebo i částečném znění ve filmové, zvukové nebo textové
podobě v tiskovinách nebo i na internetu (sociální média aj.) je podmíněné předchozím
souhlasem příslušného zaměstnance nebo Památníkem pověřené osoby.
7. Konání různých akcí a shromáždění je zde možné pouze po předchozím písemném schválení
Památníku.
8. Památník koncentračního tábora Flossenbürg si vyhrazuje právo zakázat vstup nebo účast na
akcích osobám, které jsou členy politických stran nebo organizací, které vystupovaly nebo
vystupují s nedemokratickými, rasistickými nebo jinými vyjádřeními, které odporují ideám
nadace.
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9. Prosíme nejezte ve výstavních prostorách.
10. Vystavené exponáty jsou cenné a nenahraditelné historické doklady. Prosíme nedotýkejte se
jich. Návštěvníci ručí za všechny škody způsobené svým chováním. Rodiče ručí za své děti.
11. Je zakázáno pohybovat se na území památníku mimo otevírací hodiny.
12. Neodklizené a neupravené cesty nejsou určeny pro veřejné použití. Za případné úrazy zde
Památník neručí.

Otevírací doba
Březen až listopad: pondělí ‐ neděle 9:00 ‐ 17:00
Prosinec až únor: pondělí ‐ neděle: 9:00 ‐ 16:00

