Regulamin Miejsca Pamięci obozu koncentracyjnego Flossenbürg
Na terenie Miejsca Pamięci znajdują się cmentarze z miejscami pochówku przeszło dwudziestu
tysięcy zmarłych obozu koncentracyjnego Flossenbürg jak i ofiar marszów śmierci.
Przebywając na terenie byłego obozu należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem.
Odwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
Dzieciom poniżej 12-go roku życia zezwala się na zwiedzanie Miejsca Pamięci tylko pod nadzorem
dorosłych.
Miejsce Pamięci zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia na teren odwiedzającym, którzy
manifestują rasistowskie i wrogie ludziom zachowania lub noszą na odzieży temu podobne oznaki.

V areálu památníku dbejte zejména na následující:

1.

Dozwolone jest poruszanie się wózkami dziecięcymi jak i wózkami dla inwalidów, zabrania się
wjazdu jakimikolwiek innymi pojazdami.

2.

Uprasza się o korzystanie ze ścieżek.

3.

Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt (zakaz nie obowiązuje psów asystujących).

4.

Zabrania się sprzedaży jakichkolwiek artykułów, prowadzenia reklamy jak i szerzenia wszelkich
druków i temu podobne.

5.

Filmowanie i fotografowanie dla celów komercyjnych jest dozwolone tylko za pisemnym
pozwoleniem Pomnika Pamięci.

6.

Dosłowne odtwarzanie treści zawartych podczas oprowadzania przez pracowników lub
przedstawicieli fundacji w całości lub częściowo w filmie, dźwięku lub w drukowanej formie w
prasie lub w internecie (media społecznościowe itd.) wymaga uprzedniego zezwolenia
odpowiednich pracowników lub przedstawicieli fundacji.

7.

Organizowanie zgromadzeń publicznych lub imprez dozwolone jest tylko po uprzednim
pisemnym zezwoleniu Pomnika Pamięci.
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8.

Miejsce Pamięci zastrzega sobie prawo do skorzystania z Prawa Domu i zabronić wejścia na
teren Miejsca Pamięci osobom, które są członkami partii lub organizacji, szerzącymi
antydemokratyczne, rasistowskie lub temu podobne hasła. Osobom szerzącym w przeszłości i
obecnie wypowiedzi sprzecznych do celów fundacji można zabronić wejścia na teren Pomnika
jak i wykluczyć z uczestnictwa w uroczystościach lub wydarzeniach.

9.

Prosimy o niespożywanie posiłków w budynkach wystaw.

10. Eksponaty zawarte w wystawach są świadectwami o niezastąpionej wartości, prosimy ich nie
dotykać. Zwiedzający ponoszą pełną odpowiedzialność za wywołane przez nich szkody. Rodzice
odpowiadają za ich dzieci.
11. Zabrania się przebywania na terenie Pomnika poza godzinami otwarcia.
12. Nieodśnieżone i nieposypane ścieżki nie są oddane do publicznego użytku. Nie ponosi się
odpowiedzialności za wypadki.

Godziny otwarcia
Marzec-Listopad: Poniedziałek-Niedziela 9.00-17.00
Grudzień-Luty: Poniedziałek-Niedziela 9.00-16.00

