Regulamin przyznawania akredytacji dla mediów
50. Dni Wodzisławia Śląskiego – 7-9.06.2019 r.,
Stadion Miejski w Wodzisławiu Śląskim
1. Procedura akredytacyjna rozpoczyna się 8 maja 2019 r. Termin nadsyłania wniosków
akredytacyjnych mija 5 czerwca 2019 r. Wnioski przesłane po upływie terminu nie będą
rozpatrywane przez Organizatora.
2. Wyłączne prawo do akredytowania mediów posiada Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3. Akredytacja dla mediów uprawnia do:
 wejścia w strefę przeznaczoną dla mediów (przed sceną), wyznaczoną przez Organizatora,
 wykonania foto- bądź wideorejestracji wydarzenia, po uprzednim ustaleniu z Organizatorem,
 przeprowadzenia wywiadów z artystami po uprzednim ustaleniu ich formy i czasu,
 dziennikarze nie mają zezwolenia na przebywanie w strefe przeznaczonej dla artystów
(backstage, garderoby), z wyjątkiem czasu wyznaczonego na wywiad.
4. Akredytacje wydaje się wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie i
posiadających osobowość prawną, na podstawie ważnej legitymacji prasowej.
5. Akredytacja ważna jest wyłącznie z legitymacją prasową, potwierdzającą przynależność do
redakcji.
6. Wnioski należy nadsyłać na adres: rzecznik@wodzislaw-slaski.pl. Decyzja o przyznaniu
akredytacji zostanie wysłana do 7 czerwca 2019 roku na adres e-mail, który został podany w
formularzu
akredytacyjnym.
7. Akredytacja na wydarzenie jest bezpłatna. Liczba akredytacji jest limitowana. Organizator
poinformuje akredytowanych dziennikarzy o zasadach odbioru akredytacji drogą mailową.
8. Organizator może odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny odmowy.
9. Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę bezzwrotnego identyfkatora. Identyfkator
będzie przyznawany w maksymalnej liczbie 2 egzemplarzy dla danego podmiotu tj. redakcji
prasowej, freelance.
10. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do wykonywania obowiązków dziennikarskich
w ramach przyznanej akredytacji. Dodatkowo zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich
przepisów wynikających z wytycznych regulaminu imprez masowych i zobowiązuje się do
stosowania się do wszystkich wytycznych narzuconych przez służby porządkowe, a w
szczególności przez ochronę imprezy, policję, straż pożarną itd. oraz Organizatora.
11. Posługiwanie się akredytacją niezgodnie z niniejszymi zasadami spowoduje jej unieważnienie.
12. Organizator ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez osobę
akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu.

