ZASADY PRZYZNAWANIA
AKREDYTACJI PRASOWYCH
I FOTOREPORTERSKICH:

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH
I FOTOREPORTERSKICH:
1. Akredytacje przyznawane są na sezon 2015/2016.
2. O akredytacje dla dziennikarzy prasowych, radiowych oraz serwisów internetowych mogą ubiegać
się wyłącznie redaktorzy naczelni i szefowie działów sportowych macierzystych redakcji.
3. Akredytacje stałe i jednorazowe przyznawane są na podstawie wniosku akredytacyjnego.
4. Wnioski o akredytacje stałe na sezon 2015/2016 należy składać w terminie nieprzekraczalnym
do 24 lipca 2015 r. do godz. 15:00.
5. Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczątką firmową oraz podpisem redaktora naczelnego
lub szefa działu sportowego redakcji. W przypadku stwierdzenia ich braku wniosek nie będzie
rozpatrywany.
6. Wnioski należy przesyłać faxem pod numer (89) 534 12 38 lub drogą internetową na adres
redakcja@stomilolsztyn.com
7. Akredytacje wydawane będą w terminie podanym przez klub na oficjalnej stronie
www.stomilolsztyn.com.
8. W przypadku dużego zainteresowania meczem klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby
wydanych akredytacji.
9. Akredytacja jest ważna tylko i wyłącznie z ważną legitymacją prasową ze zdjęciem lub dowodem
tożsamości ze zdjęciem.
10. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji nie jest równoznaczne
z jej przyznaniem.
11. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego będzie
przesłana wnioskującemu drogą e-mailową na adres podany we wniosku, ale tylko w przypadku
przesłania prawidłowo wypełnionego wniosku.

MIEJSCE PRACY:
1. W dniu meczu akredytacja upoważnia do wejścia na stadion i zajęcia miejsca na loży prasowej
tylko zgodnie z wyznaczonym przez klub miejscem.
2. Posiadacz akredytacji w trakcie i po meczu może przebywać tyko i wyłącznie w strefach
przeznaczonych dla mediów zgodnie z przyznana akredytacją.
3. Akredytacja prasowa i fotoreporterska upoważnia do wjazdu i parkowania samochodu na
parkingu przeznaczonym dla przedstawicieli mediów.

AKREDYTACJE JEDNORAZOWE:
1. Klub nie przyznaje akredytacji „Na Okaziciela”.
2. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 15.00 w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym mecz rozgrywany w Olsztynie.
3. Akredytacje jednorazowe będą wydawane w dniu meczu na dwie godziny przed rozpoczęciem
w punkcie informacyjnym wskazanym przez Klub.

