
Regulamin wydawania akredytacji prasowych na mecze 

Górnika Łęczna na sezon 2018/2019

1. Do  wstępu  na  mecze  rozgrywane  na  stadionie  Górnika
uprawnia  wyłącznie  akredytacja  wydana  przez  Klub.
Akredytacja określa również uprawnienia oraz strefy poruszania
się dziennikarzy, fotoreporterów i ekip telewizyjnych.

2. Podczas  meczów  przedstawiciele  mediów  zobowiązani  są  przestrzegać:
przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504) z późniejszymi zmianami,  regulaminu obiektu,
przepisów PZPN oraz wytycznych Klubu.

3. Akredytacje  udzielane  są  bezpłatnie  na  sezon  rozgrywkowy  oraz  na
pojedyncze  mecze,  na  określoną we  wniosku  osobę (akredytacja  imienna)
będącą  przedstawicielem  podmiotu,  w  imieniu  którego  wnioskowała  o
akredytację.

4. Istnieje  możliwość  wydania  akredytacji  „na  okaziciela”  dla  redakcji,  po
uprzednim przedłożeniu listy osób mających korzystać z danej akredytacji. 

5. Wnioski  akredytacyjne  na  dane  spotkanie  przyjmowane  są  do  godziny  12
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz, o ile Biuro Prasowe nie
poda wcześniejszego terminu zakończenia procesu. 

6. Akredytacje są udzielane na podstawie wniosków akredytacyjnych dostępnych
na stronie internetowej klubu, w zakładce dla mediów

7. Złożenie  wniosku  o  udzielenie  akredytacji  nie  jest  równoznaczne  z  jej
przyznaniem.  Informacja  o  pozytywnym  bądź  negatywnym  rozpatrzeniu
wniosku zostanie przesłana mailowo.

8. Serwisy internetowe,  z  wyjątkiem oficjalnej  strony Górnika Łęczna mogą w
swych  wnioskach ubiegać się  o wyłącznie  jedną akredytację  dziennikarską
oraz jedną akredytację fotoreporterską.

9. W przypadku dużego zainteresowania  meczem Klub ma prawo ograniczyć
liczbę wydawanych akredytacji.  W pierwszej  kolejności  akredytacje zostaną
przyznane: 

a) partnerom medialnym Klubu

b) podmiotom, które posiadają osobowość prawną

c) pozostałym mediom - według kolejności otrzymanych przez Klub wniosków
akredytacyjnych

10. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie
miejsca  na  trybunie  prasowej  (akredytacje  prasa,  radio,  Internet)  bądź
upoważnia do pracy w strefach foto (TV, foto, obsługa techniczna).



11. Akredytacja  ważna  jest  tylko  i  wyłącznie  wraz  z  dokumentem tożsamości  
i  w  trakcie  przebywania  na  obiekcie  musi  być  umieszczona  w  widocznym
miejscu  oraz  okazywana  na  każde  wezwanie  przedstawiciela  służb
porządkowych, informacyjnych, Organizatora i pracowników Biura Prasowego.

12. Akredytacja  upoważnia  do  przeprowadzenia  wywiadów  pomeczowych
w  strefach  mieszanych  wyznaczonych  przez  Klub,  oraz  uczestnictwa  
w pomeczowych konferencjach prasowych.

13. Dziennikarze nie  mogą przeprowadzać wywiadów w strefie  mieszanej  i  na
murawie przed rozpoczęciem i w trakcie trwania meczu.

14. Nieoddanie kamizelki FOTO lub TV po zakończeniu rundy lub w przypadku
akredytacji jednorazowej - danego meczu skutkować będzie automatycznym
odrzuceniem kolejnego wniosku akredytacyjnego.  

15. Klub ma prawo odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

16. Klub  ma  prawo  cofnąć  przyznaną  akredytację  w  przypadku,  w  przypadku
naruszenia postanowień regulaminu. 

17. W  razie  jakichkolwiek  pytań  odnośnie  zasad  wydawania  akredytacji
prasowych oraz pracy mediów na wydarzeniach organizowanych przez Górnik
Łęczna  S.A.  należy  kontaktować  się  za  pośrednictwem  e-mail:
media@gornik.leczna.pl

18. Prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  przysługuje  Zarządowi  Górnik
Łęczna S.A.

Łęczna, dnia 20 lipca 2018r. Zarząd Górnik Łęczna S.A.


