REGULAMIN

PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI ORAZ ZASADY PRACY MEDIÓW:

1. Wnioski akredytacyjne przyjmowane są na oﬁcjalnym formularzu wyłącznie drogą mailową pod adresem:
akredytacje@nh2010.pl. Złożenie wniosku o akredytacje nie oznacza automatycznego jej przyznania.
2. Akredytacje na mecze wydawane są w kategoriach: prasa, foto, tv oraz media klubowe.
3. Wydawane akredytacje są imienne i obowiązują na całą rundę lub pojedyncze wydarzenie.
4. Przed rozpoczęciem każdej rundy eWinner 2.Ligi wydawane są także akredytacje na całą rundę.
5. Wnioski akredytacyjne na rundę jesień 2021 składać można do dnia 13. sierpnia 2021 roku do godziny 12:00.
6. Wnioski akredytacyjne na poszczególne wydarzenia składać można najpóźniej do godziny 12:00
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz.
7. Decyzje o rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego przesyłane są na podany w formularzu adres mailowy.
Decyzja o przyznaniu bądź odmowie akredytacji jest ostateczna. Odwołania nie będą rozpatrywane.
Mail z decyzją wysyłany jest po zakończeniu procesu przyjmowania wniosków akredytacyjnych.
8. Akredytacje przyznawane są tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim.
9. Akredytacja obowiązuje wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Akredytacji nie wolno
udostępniać osobom trzecim.
10. Akredytacje muszą być umieszczone przez posiadacza w widocznym miejscu podczas całego przebywania
na terenie obiektu.
11. Osoby akredytowane zobowiązane są do wykonywania zaleceń pracowników klubu, osób przez niego
wyznaczonych oraz służb porządkowych.
12. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu i zasad pracy mediów akredytacja może zostać unieważniona
w trybie natychmiastowym.
13. Informacja o miejscu odbioru akredytacji umieszczona zostanie w mailu potwierdzającym przyznanie
akredytacji. Odbiór akredytacji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zasad pracy mediów.
14. Akredytacje wydawane są na godzinę przed pierwszym gwizdkiem sędziego a ich wydawanie kończy się
równo z rozpoczęciem spotkania.
15. Kamizelki Foto, TV oraz Media Klub wydawane są przy wejściu na murawę. Zwrot kamizelek następuje
po meczu podczas jej opuszczania. Brak zwrotu kamizelki równoznaczny jest z brakiem możliwości
wnioskowania o kolejne akredytacje.
16. Trybuna dla prasy zlokalizowana jest w lewej części zadaszonej trybuny VIP.
17. Miejsce dla fotoreporterów wydzielone jest w streﬁe 1 na poziomie murawy stadionu.
Fotoreporterzy przebywać mogą za bramkami (z wyłączeniem strefy rozgrzewki). Istnieje całkowity zakaz
wstępu na plac gry dla przedstawicieli mediów.
18. Wywiady telewizyjne odbywać się mogą jedynie na tle specjalnie do tego wyznaczonych ścianek
prasowych tj. w sali konferencyjnej oraz przy zejściu z murawy.
19. Klub Sportowy Hutnik zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym
momencie trwania sezonu
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