
 

Regulamin zwiedzania Centrum „Synagoga” 

1. Właścicielem Centrum „Synagoga” (budynku synagogi przy ul. Pereca 14 w Zamo ściu oraz 

otaczaj ącego go ogrodzonego terenu) jest Fundacja Ochrony D ziedzictwa śydowskiego z 

siedzib ą w Warszawie, tel. +48 22 436 6000, faks +48 22 436  06 58, e-mail: fodz@fodz.pl , 

www.fodz.pl   

2. Strona internetowa Centrum to www.zamosc.fodz.pl, tel. +48 84 639 00 54, e-mail: 

zamosc@fodz.pl  

3. Centrum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli. Centrum jest zamknięte w 

poniedziałki, dni ustawowo wolne od pracy oraz w święta Ŝydowskie. 

4. Od 2 listopada do 28/29 lutego Centrum jest otwarte w godzinach 9.00-17.00, ostatni zwiedzający 

wpuszczani są o godzinie 16.40. Od 1 marca do 31 października jest otwarte Centrum w 

godzinach 10.00-18, ostatni zwiedzający wpuszczani są o godzinie 17.40. 

5. W trakcie zwiedzania naleŜy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Centrum.  

6. Grupy zorganizowane zobowiązane są do zawiadomienia Właściciela o zamiarze zwiedzania w 

terminie co najmniej 7 dni przed wizytą oraz do przedłoŜenia pracownikom Centrum wydanego 

przez Właściciela zezwolenia. Grupom, które nie dopełnią powyŜszego zobowiązania, Właściciel 

nie moŜe zagwarantować wstępu do Centrum. 

7. Filmowanie oraz wykonywanie fotografii wewnątrz budynku dozwolone jest wyłącznie bez uŜycia 

lampy błyskowej.  

8. Publikacja zdjęć budynku dozwolona jest wyłącznie za zgodą oraz na warunkach określonych 

przez Właściciela.  

9. W trakcie zwiedzania naleŜy zachować ciszę, wyłączyć telefony komórkowe i mieć na sobie godny 

strój (zakryte ramiona i plecy). 

10. Na terenie Centrum (w budynku synagogi oraz w obrębie otaczającego go ogrodzenia) zabrania 

się: 

• jakichkolwiek zachowań, które uwłaczają godności miejsca lub mogą stanowić zagroŜenie dla 

ludzi i mienia; 

• wnoszenia broni i wszelkich materiałów niebezpiecznych; 

• spoŜywania i wnoszenia Ŝywności i napojów, Ŝucia gumy, palenia tytoniu oraz uŜywania ognia; 

• wprowadzania lub wnoszenia zwierząt. 

11. Zabrania się wstępu na teren Centrum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się niewłaściwie.  

12. Pracownicy Centrum są upowaŜnieni do odmowy wstępu lub wyproszenia z terenu obiektu osób 

nie przestrzegających regulaminu. 

13. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź uwag prosimy o kontakt z Właścicielem.  


