Regulamin zwiedzania
Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie
i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze
§1
Informacje ogólne
1. Państwowe Muzeum na Majdanku i jego oddziały w Bełżcu i Sobiborze można zwiedzać
indywidualnie i w grupach.
2. Nie zaleca się zwiedzania terenów i obiektów byłych obozów na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze
przez dzieci poniżej 14. roku życia.
3. Wstęp do Muzeum i jego oddziałów jest bezpłatny.
4. Ostatnie wejście na ekspozycje stałe: na pół godziny przed ich zamknięciem.
5. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Muzeum i jego oddziałów, a także o godzinach
otwarcia ekspozycji stałych i wystaw czasowych zamieszczane są na tablicach informacyjnych, w
punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.

§2
Przepisy porządkowe
1. W Państwowym Muzeum na Majdanku i jego oddziałach należy zachowywać się z powagą, a
zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru nekropolii i miejsca pamięci.
2. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników, opiekunów ekspozycji i
pracowników Straży Muzealnej.
3. Na terenie Muzeum i jego oddziałów obowiązują następujące zakazy:
• używania otwartego ognia i palenia tytoniu
• zapalania świeczek i zniczy (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc)
• dotykania eksponatów
• hałaśliwego zachowywania się
• spożywania produktów żywnościowych
• używania telefonów komórkowych w obiektach zabytkowych i budynkach
ekspozycyjnych
• wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)
• zwiedzania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
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Zasady dotyczące fotografowania i filmowania
W Państwowym Muzeum na Majdanku i jego oddziałach w Bełżcu i Sobiborze obowiązują następujące
zasady dotyczące tworzenia i utrwalania utworów fotograficznych i audiowizualnych (w tym
filmowych):
1. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są
tereny, obiekty oraz ekspozycje Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i
Sobiborze w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia
dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku.
2. Utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są
tereny, obiekty oraz ekspozycje PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, nie jest równoznaczne
z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach
upubliczniania lub komercyjnych.
3. Utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje
PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w
tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody Państwowego Muzeum na
Majdanku.
4. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są
tereny, obiekty oraz ekspozycje PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, w celach
upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia dyrektora
Państwowego Muzeum na Majdanku.

Zwiedzający informowani są o następującym:
Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, mając na uwadze pamięć o ofiarach niemieckich obozów
na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze oraz realizując cele zawarte w Ustawie z dnia 2 lipca 1947 r. o
upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku, a także realizując
zadania określone w statucie Muzeum, w szczególności w zakresie gromadzenia, utrzymania,
przechowywania i konserwacji zbiorów związanych z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na
Majdanku i niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze oraz zadania związane z utrzymaniem we
właściwym stanie terenów byłych obozów wraz ze znajdującymi się na nich obiektami, jak również
zadania dotyczące udostępniania zbiorów dla celów naukowych, dokumentacyjnych,
wystawienniczych, edukacyjnych, oświadcza, że każde działanie godzące w dobre imię tych miejsc oraz
naruszające pamięć tych, którzy zginęli w wymienionych obozach, niezgodne z celami wyżej opisanymi
lub polegające na realizacji celu innego niż wyżej opisane nie korzysta z ochrony i stanowi naruszenie
prawa.
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Visiting the State Museum at Majdanek in Lublin
and its branches in Bełżec and Sobibór
General Rules and Regulations

§1
General information
1. The State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór may be visited either
individually or in groups.
2. It is not advisable for children under 14 to visit the grounds and buildings of the former camps at
Majdanek, in Bełżec and in Sobibór.
3. Admission to the Museum is free of charge.
4. The last visitors are admitted to permanent exhibitions half an hour before the closing time.
5. The details concerning the opening hours, visiting the permanent historical exhibition and
temporary exhibitions can be found on information boards, in the museum information centres
and on the Museum’s website.

§2
Order regulations
1. While staying on the grounds of the Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór
please respect the sites and wear suitable clothes for necropolis and memorial site.
2. While visiting the Museum please obey the recommendations of the guides, exhibition keepers
and Museum Guards.
3. On the grounds of the Museum it is strictly forbidden to:
• use open fire and smoke
• light candles (except in indicated places)
• touch the exhibits
• behave noisily
• eat
• use mobile phones in the historic buildings
• bring animals (with the exception of guide dogs)
• visit the sites under the influence of alcohol and other intoxicants
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Guidelines for filming, videotaping and photographing
Following rules pertaining to making and recording photographic and audiovisual works (including
films) apply to the grounds of the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór:
1. Making and recording photographic and audiovisual works depicting grounds, buildings, and
exhibitions of the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór for personal
use is free of charge and does not require permission by the director of the State Museum at
Majdanek.
2. Having made and recorded photographic and audiovisual works depicting grounds, buildings, and
exhibitions of the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór is not
tantamount with being granted a license to publish such a work or use it otherwise for public or
commercial purposes.
3. It is not allowed to distribute or publish photographic and audiovisual works depicting grounds,
buildings, and exhibitions of the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and
Sobibór, including for commercial or promotional purposes, without a prior permission of the
State Museum at Majdanek.
4. Making and recording photographic and audiovisual works depicting grounds, buildings, and
exhibitions of the State Museum at Majdanek and its branches in Bełżec and Sobibór for public or
commercial use is payable and requires permission by the director of the State Museum at
Majdanek.

Visitors are advised that:
considering memory of the victims of the German camps at Majdanek, in Bełżec and Sobibór; and
complying with the Law of July 2, 1947, on Commemorating the Suffering of the Polish People and
Other Peoples at Majdanek; and accomplishing tasks mentioned in the Museum statute, especially
those concerning collecting, maintaining, preserving and conserving items related with the history of
the German concentration camp at Majdanek and German death camps in Bełżec and Sobibór as well
as tasks concerning keeping grounds of the former camps along with buildings and historical objects
located there in good condition, and tasks pertaining to making the collections available for academic,
documentary, exhibiting and educational purposes, the State Museum at Majdanek declares that each
action being harmful to the reputation of these sites and violating memory of people who died in the
mentioned camps and being at variance with the above mentioned tasks or accomplishing other tasks
than the above mentioned ones is not protected and infringes the law.

Sekretariat
tel.: +48 81 710 28 21
faks: +48 81 710 28 65
e-mail: sekretariat@majdanek.eu

Centrum
Obsługi Zwiedzających
tel.: +48 81 710 28 33
e-mail: centrum@majdanek.eu

NIP 946-00-01-052
REGON 000276096

BGK Oddział w Lublinie
PL 93 1130 1206 0028 9173 9720 0001
SWIFT GOSKPLPW

