Regulamin medialny na sezon 2019/2020
Akredytacje
1. Akredytacje medialne na mecze Wybrzeża Gdańsk w ramach rozgrywek PGNiG
Superligi w sezonie 2019/2020 przyznawane są na podstawie wniosków
elektronicznych, złożonych do biura prasowego Klubu za pośrednictwem systemu
Accredito.com.
2. Akredytacje przyznawane są przez Klub na cały sezon lub na poszczególne mecze. O
terminie składania wniosków o akredytację stałą decyduje Klub i informuje o tym za
pośrednictwem wspomnianego wyżej systemu.
3. Wnioski o akredytacje stałe należy złożyć najpóźniej do 30 września 2019 r
(włącznie). Wnioski o akredytacje jednorazowe należy złożyć na co najmniej dwie
doby przed konkretnym meczem.
4. Wniosek akredytacyjny musi zawierać wszystkie informacje, podane w systemie
Accredito.com jako wymagane.
5. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
O przyznaniu akredytacji decyduje Klub. Decyzja w sprawie wniosku podejmowana
jest na podstawie oceny aktywności dziennikarzy. Akredytacje stałe przysługują
jedynie tym przedstawicielom mediów, którzy regularnie uczęszczają na mecze
Wybrzeża i publikują treści, dotyczące Klubu.
6. Redakcje mogą wnioskować o maksymalnie dwie akredytacje stałe typu
PRASA/INTERNET/RADIO oraz jedną akredytację typu FOTO.
7. Tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy redakcja nie jest w stanie wskazać jednego
fotografa lub operatora, możliwe jest wnioskowanie o akredytację stałą na
okaziciela. Wówczas wszystkie osoby, które miałyby w trakcie sezonu korzystać z
akredytacji, zobowiązane są do złożenia we wskazanym powyżej terminie wniosków
o akredytacje stałe przez system akredytacyjny, a redaktor naczelny lub kierownik
działu powinien przekazać Klubowi drogą mailową wniosek o przyznanie akredytacji
na okaziciela z listą osób, które miałby z niej korzystać.
8. Organizator zawodów ma prawo do nieprzyznania akredytacji prasowej lub
przyznania mniejszej liczby akredytacji niż wnioskowano bez podania powodu.
9. Akredytowany na mecz przedstawiciel mediów zobowiązany jest do stosowania się
do poleceń organizatorów oraz służb porządkowych. Zabronione jest przebywanie w
strefach nieprzeznaczonych dla mediów. Osobom łamiącym zasady pracy mediów na
stadionie odebrana zostanie akredytacja.
10. Cofnięcie akredytacji:
- w przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć
akredytację nawet do zakończenia rozgrywek
- w przypadku nielegalnego nagrywania meczów/wydarzeń przez przedstawicieli
mediów Klub może wycofać akredytację na czas nieokreślony
- akredytacje, będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za
nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała akredytację
osobie nieupoważnionej, cofany jest wstęp na mecze do odwołania.

