REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI ORAZ ZASADY PRACY MEDIÓW
W TRAKCIE SPOTKAŃ KLUBU SPÓJNIA GDYNIA
AKREDYTACJE
1. Akredytacje są niezbędne do uczestnictwa w meczach organizowanych przez klub w roli
przedstawiciela mediów.
2. W zależności od rodzaju przyznawane są na dany okres oraz dla konkretnego rodzaju przedstawicieli
mediów.
3. Przyznanie akredytacji następuje po złożeniu wniosku i spełnieniu konkretnych wymagań.
4. Akredytacje przyznawane są bezpłatnie.
5. Przyznawane są konkretnie wskazanej osobie będące przedstawicielem podmiotu, który złożył
wniosek akredytacyjny.
6. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne oraz serwisów
internetowych, które są zarejestrowane w sądzie i posiadają osobowość prawną. Klub w szczególnych
przypadkach może na prośbę redakcji odstąpić od tego punktu.
7. Akredytacja jest ważna tylko i wyłącznie z legitymacją prasową. Przedstawiciele mediów winni mieć
w trakcie całego meczu przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową, a także dowód
potwierdzający tożsamość.
8. Rodzaje akredytacji:
a) Rodzaje akredytacji ze względu na okres obowiązywania:


Akredytacje stałe – przyznawane na wszystkie spotkania w trakcie jednej rundy rozgrywkowej.



Akredytacje jednorazowe – przyznawane na pojedyncze spotkanie.

b) Rodzaje akredytacji ze względu na wnioskodawcę:


Akredytacja prasowa - przyznawana dziennikarzom prasy, radia, oraz serwisów internetowych.



Akredytacja foto - przyznawana fotoreporterom prasowym, fotoreporterom serwisów
internetowych oraz agencjom fotograficznym.



Akredytacja TV - przyznawana członkom redakcji telewizyjnych oraz serwisów internetowych.
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WNIOSKI AKREDYTACYJNE
1. Wnioski o akredytacje stałe należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed startem rozgrywek,
natomiast na akredytacje jednorazowe najpóźniej do godziny 14:00 w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym zawody.
2. Formularz wniosku akredytacyjnego
www.spojniagdynia.pl

jest

dostępny

online

na

stronie internetowej:

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI
1. Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o udzielenie akredytacji nie jest
równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez Klub.
2. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego zostanie
przesłana wnioskującemu na adres e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.
3. W przypadku dużego zainteresowania meczem Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych
akredytacji. W pierwszej kolejności zostaną one przyznane patronom medialnym Klubu, w dalszej
kolejności według dat zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania klub może cofnąć akredytację
przedstawicielowi danej redakcji, jeśli przyznano jej redaktorom więcej niż jedną.
4. Akredytacje stałe będą wydawane na kilka dni przed pierwszym domowym spotkaniem. Dokładny
termin wydawania akredytacji zostanie przedstawiony w specjalnym komunikacie lub wiadomości do
wnioskodawców. Akredytacje jednorazowe będą wydawane w dniu meczu, odbiór rozpocznie się na
dwie godziny przed spotkaniem i zakończy wraz z jego rozpoczęciem. Osoby, które nie odbiorą
akredytacji jednorazowych w tym okresie akredytacja może nie zostać wydana.
5. Podczas odbioru akredytacji osoba odpowiedzialna za ich wydanie może poprosić o przedstawienie
legitymacji prasowej oraz dowodu osobistego. W przypadku niezgodności danych na akredytacji
i dokumentach osoby ją odbierającej lub odmowie wglądu w dokumenty akredytacja może nie zostać
wydana.
6. Każdy z redaktorów zobligowany jest do noszenia akredytacji w dobrze widocznym miejscu
w trakcie przebywania na terenie obiektu. Nie dotyczy to tylko okresu po zdaniu akredytacji
jednorazowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH
A) Posiadacze akredytacji prasowych
1. W dniu meczu mają prawo do wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca wyłącznie w sektorze
prasowym.
2. Upoważnieni są do przeprowadzenia wywiadów po-meczowych w strefach mieszanych
wyznaczonych przez Klub.

3. Mają możliwość uczestnictwa w konferencjach prasowych po-meczowych organizowanych przez
Klub.
4. Nie mogą przeprowadzać wywiadów na terenie obiektu z sportowcami przed rozpoczęciem
spotkania.
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5. Ochrona ma prawo wyprowadzić z obiektu dziennikarzy nie posiadających akredytacji prasowych,
zajmujących nie właściwe miejsca oraz zachowujących się nie właściwie.
B) Posiadacze akredytacji foto
1. W dniu meczu mają prawo do wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca wyłącznie w strefach
foto lub sektorze prasowym.
2. Mają możliwość uczestnictwa w konferencjach prasowych po-meczowych organizowanych przez
Klub.
3. W trakcie meczu oraz w bezpośrednim okresie przed nim i po nim zobligowani są do noszenia
kamizelek „foto“.
4. Ochrona ma prawo wyprowadzić z obiektu fotoreporterów nie posiadających kamizelek, akredytacji
foto, zajmujących nie właściwe miejsca oraz zachowujących się nie właściwie.
C) Posiadacze akredytacji TV
1. W dniu meczu mają prawo do wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca wyłącznie w strefach TV
lub sektorze prasowym.
2. Mają możliwość uczestnictwa w konferencjach prasowych po-meczowych organizowanych przez
Klub.
3. W trakcie meczu oraz w bezpośrednim okresie przed nim i po nim zobligowani są do noszenia
kamizelek „TV“. Tylko dziennikarze pracujący na wizji zamiast kamizelek legitymują się akredytacjami
telewizyjnymi i nie mają obowiązku noszenia kamizelek.
4. Upoważnieni są do przeprowadzenia wywiadów po-meczowych w strefach mieszanych
wyznaczonych przez Klub. W dniu meczu wszystkie wywiady muszą być przeprowadzane na
specjalnych planszach reklamowych.
5. Nie mają prawo do prowadzenia relacji w czasie rzeczywistym – „na żywo“ oraz publikowania
materiału video z całego lub większości spotkania bez wyraźnej zgody klubu. Zgodę na zamieszczenie
powyższych materiałów można uzyskać po złożeniu oficjalnej prośby. Prośba złożona musi byc
minimum na 5 dni roboczych pzed planowanym rozpoczęciem meczu. Klub ma 3 dni robocze na
ustosunkowanie się do prośby. Od wydanej przez Klub decyzji nie ma odwołania, nie musi być ona
również w żaden sposób uzasadniona. Klub w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby może
poprosić o szczegółowe dane dotyczące prowadzonej transmisji.
6. Ekipy telewizyjne, które chcą użyć do zapisu materiałów kamery lotne muszą o tym fakcie
poinformować najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanego spotkania.
Wspomniane kamery nie mogą w trakcie meczu przebywać w obszarze nad placem gry. Klub może bez
podania przyczyny zabronić wykorzystywać tego rodzaju sprzęt bez podania przyczyny lub przesłać
zasady wykorzystywania kamer lotnych, do których należy się stosować.
7. Ochrona ma prawo wyprowadzić z obiektu członków ekip telewizyjnych nie posiadających
kamizelek, akredytacji telewizyjnych, zajmujących nie właściwe miejsca oraz zachowujących się
niewłaściwie.
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ZASADY ODMOWY PRZYZNANIA AKREDYTACJI
1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację
do czasu zakończenia rundy rozgrywek.
3. W przypadku nielegalnego lub niezgodnego z zasadami nagrywania meczów przez redaktorów
telewizyjnych oraz innych Klub może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz wycofać
akredytację na czas nieokreślony.
4. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za
nieważne i podlegające prawu konfiskaty.
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