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REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI
NA MECZE PGNIG SUPERLIGI w sezonie 2018/2019
1. Organizatorem meczów jest KS SPR Chrobry S.A.
2. Akredytacja dziennikarska bêdzie przyznawana wy≥πcznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej
redakcji. Akredytacje bêdπ przyznawane wy≥πcznie mediom.
3. Akredytacja mo¿e byæ udzielona wy≥πcznie osobie pe≥noletniej.
4. Wniosek o akredytacjê musi byæ podpisany przez osobê uprawnionπ (Redaktor Naczelny, Kierownik dzia≥u
sportowego) do reprezentacji podmiotu sk≥adajπcego wniosek.
5. Wszystkie podmioty ubiegajπce siê o akredytacje sπ zobowiπzane do za≥πczenia do wniosku akredytacyjnego
linków do publikacji lub skanów artyku≥ów na temat dru¿yny KS SPR Chrobry G≥ogów w sezonie 2017/2018
(zapowiedzi meczów, relacje, wywiady, galerie foto, itp.). Pod pojêciem publikacje nale¿y rozumieæ materia≥y
autorskie dziennikarzy i fotoreporterów starajπcych siê o akredytacjê, a nie przedruki z oficjalnej strony
internetowej klubu lub gazet. Brak wy¿ej wspomnianych materia≥ów bêdzie równoznaczny z przes≥aniem
niekompletnego wniosku.

6. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja zobowiπzane sπ do uczestnictwa w pomeczowych konferencjach
prasowych organizowanych przez Klub. Indywidualne wywiady z zawodnikami i trenerami mogπ byæ przeprowadzane
dopiero po zakoñczeniu konferencji prasowej. Ich rejestracja powinna odbywaæ siê wy≥πcznie na tle œcianki
sponsorskiej dostarczonej na boisko przez Organizatora.
7. Wnioski o akredytacjê sta≥π nale¿y sk≥adaæ do 29.08.2018 roku wraz ze zdjêciem (jpg; o wymiarze 3,5 x 4,5 cm)
starajπcego siê o akredytacjê dziennikarza lub fotoreportera na adres ks@chrobryhandball.pl , w tytule maila proszê
wpisaæ: AKREDYTACJA.
8. Wnioski o akredytacjê jednorazowπ nale¿y sk≥adaæ najpóŸniej na 2 dni przed meczem na adres
ks@chrobryhandball.pl. W tytule maila proszê wpisaæ AKREDYTACJA JEDNORAZOWA.
9. Wnioski z≥o¿one po wymienionych terminach oraz niekompletne nie bêdπ rozpatrywane.
10. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji sta≥ych zostanπ przes≥ane na podany we wniosku
adres e-mail do dnia 31.08.2018 roku. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji jednorazowych
bêdπ przesy≥ane na podany we wniosku adres e-mail najpóŸniej 24 godziny przed zawodami.
11. Podmiot wystêpujπcy o akredytacjê podejmuje zobowiπzanie do u¿ywania w sprawozdaniach i relacjach z meczów
PGNiG Superligi pe≥nych nazw dru¿yn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych – Uwaga: pe≥na nazwa
rozgrywek brzmi - PGNiG Superliga, a nazwa dru¿yny to KS SPR Chrobry G≥ogów, w przypadku zmiany nazwy
rozgrywek lub dru¿yny w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiπzuje siê do u¿ywania aktualnej, zmienionej
nazwy rozgrywek.
12. Akredytacja bêdzie cofniêta w przypadku nie wykonywania przez podmiot posiadajπcy akredytacjê zobowiπzania,
o którym mowa w punktach 6 i 11.
13. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu
internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjêæ w celach informacyjnych wy≥πcznie na ≥amach
dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.
14. Rejestracja wideo meczów mo¿liwa jest wy≥πcznie po okazaniu Organizatorowi pisemnej zgody od nadawcy
telewizyjnego (nc+), który posiada prawa telewizyjne do wszystkich spotkañ.
15. Otrzymujπcy akredytacjê zobowiπzuje siê przestrzegaæ norm bezpieczeñstwa i stosowaæ siê do postanowieñ
regulaminów obowiπzujπcych w rozgrywkach PGNiG Superligi. Otrzymujπcy akredytacjê powinien umieœciæ
akredytacjê w miejscu widocznym, powinien poruszaæ siê w obrêbie boiska w otrzymanej kamizelce identyfikujπcej
otrzymanej przez Organizatora.
16. Akredytacja mo¿e byæ niewydana, wstrzymana lub cofniêta przez Klub w ka¿dym czasie bez podania przyczyny.
17. Z≥amanie niniejszego regulaminu bêdzie równoznaczne z odebraniem akredytacji.
18. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie sezonu 2018/2019.
19. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku jakichkolwiek wπtpliwoœci ostateczne
decyzje podejmuje Klub.
Potwierdzam prawid≥owoœæ podanych danych oraz przyjmujê do wiadomoœci i akceptujê zasady przyznania
akredytacji oraz zobowiπzujê siê do ich respektowania i wykonywania. Informujê, i¿ znane jej mi ryzyko zwiπzane z
przebywaniem w pobli¿u boiska, na którym rozgrywane sπ zawody pi≥ki rêcznej.
Zgadzam siê na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Klub i podmioty upowa¿nione przez Klub jako
administratora tych danych.

DATA I PODPIS WNIOSKUJ¥CEGO O AKREDYTACJÊ

DATA I PODPIS REDAKTORA NACZELNEGO/KIEROWNIKA

Skan wniosku proszê przes≥aæ na adres: ks@chrobryhandball.pl z tytu≥em wiadomoœci AKREDYTACJA

