Regulamin akredytacji medialnych Miejskiego Klubu Sportowego Polkowice
1. Akredytacja medialna przyznawana jest przez Miejski Klub Sportowy Polkowice dla przedstawicieli
mediów ogólnopolskich i lokalnych.
2. O akredytację należy wnioskować do 24 godzin przed meczem, którego dotyczy.
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres a.radomska@mkspolkowice.pl. Przesłanie wniosku jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. O akredytację wnioskować mogą przedstawiciele redakcji, agencje prasowe oraz osoby prywatne
prowadzące strony internetowe i blogi. Ich weryfikacja nastąpi po złożeniu wniosku.
4. Akredytacja całosezonowa uprawnia do wstępu na wszystkie oficjalne mecze domowe drużyny
ekstraklasy w tym rundę play-off (w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Koszykówki i
FIBA Europe) oraz wydarzenia związane z zespołem. Wnioski o akredytacje całosezonowe
przyjmowane są na każdy sezon do 30 września.
5. Akredytacja jednorazowa uprawnia do wstępu na jeden mecz.
6. Każda akredytacja uprawnia do wstępu na pomeczową konferencję prasową i korzystania z sali
konferencyjnej.
7. Dziennikarz posiadający akredytację zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących w hali,
tj.:
- zajmowania miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli mediów,
- nie wchodzenia na parkiet,
- nie zajmowania miejsc w obszarze bezpieczeństwa okalającym boisko do gry,
- respektowania instrukcji Organizatora, służb porządkowych i ochrony,
- respektowania zasad reżimu sanitarnego,
- po wejściu do hali złożenie u Organizatora deklaracji COVID-19.
8. Fotoreporterzy i operatorzy kamer mają zakaz używania podczas meczu lamp emitujących światło
stałe i zmienne.
9. Prawa do transmisji meczów posiada Polski Związek Koszykówki i FIBA Europe, w związku z tym
Organizator zabrania streamowania spotkań. Na nagrania z meczu udzielana jest indywidualna zgoda.
Po jej uzyskaniu publikowany materiał nie może przekraczać 120 sekund.
10. Organizator meczu nie odpowiada za pozostawiony bez opieki sprzęt należący do akredytowanych
dziennikarzy.
11. Posiadacz akredytacji jest zobowiązany przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do
postanowień regulaminu obiektu.
12. Składając wniosek akredytacyjny dziennikarz wyraża zgodę na przesyłanie na adres mailowy
wskazany we wniosku newslettera z najnowszymi informacjami o drużynach klubu.
12. Organizator meczu zastrzega sobie prawo do zatrzymania lub cofnięcia akredytacji w przypadku
złamania powyższego regulaminu.
13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia akredytacji dziennikarz prześle na adres
a.radomska@mkspolkowice.pl informacje o zaistnieniu takiego faktu. Klub wyda w takiej sytuacji
duplikat.

