Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich w sezonie 2020

Przeczytaj, POBIERZ WNIOSEK i prześlij na akredytacje@unia.tarnow.pl.

I. Akredytacje stałe na sezon 2020
1. Proces akredytacyjny składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na przeanalizowaniu
przez

Klub

nadesłanych

wniosków,

natomiast

druga

na

wyselekcjonowaniu

redakcji

i dziennikarzy/fotoreporterów, którym zostaną przyznane stałe akredytacje prasowe.
2. Akredytacja stała dotyczy wszystkich meczów eWinner 1. Ligi Żużlowej i innych zawodów
żużlowych organizowanych na Stadionie Miejskim w Tarnowie z wyłączeniem zawodów
międzynarodowych wysokiej rangi.
3. Akredytacja stała jest bezpłatna.
4. Akredytacje stałe przyznawane są raz w sezonie na podstawie nadesłanych wniosków
zawierających następujące dokumenty:
a. wniosek akredytacyjny oraz załącznik do wniosku.
b.

oświadczenie

fotoreportera

dotyczące

posiadania

ubezpieczenia

NNW

(obowiązkowo). Prawdziwość oświadczenia zostanie sprawdzona podczas wydawania
akredytacji.
c. do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne.
5. Wnioski należy wypełnić za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie
internetowej www.unia.tarnow.pl, w zakładce MEDIA.
6. Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków mija 7 lipca 2020r.
7. Wnioski zawierające nieprawidłowo wypełnione wymagane pola, nieopieczętowane lub
wnioski przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Biuro Prasowe Unii Tarnów ŻSSA nie planuje poszerzenia listy akredytacji stałych w trakcie
sezonu.
9. O akredytacje mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.
10. Akredytacje stałe otrzymują przedstawiciele mediów o ugruntowanej pozycji na rynku,
spełniających następujące wymagania:
a. prasa

- tytuł musi posiadać NIP i REGON
- tytuł musi mieć nadany numer ISSN
- na łamach tytułu muszą być publikowane informacje związane ze sportem
żużlowym
b. rozgłośnie radiowe
- redakcja musi posiadać koncesję
- redakcja musi posiadać NIP i REGON
- redakcja musi publikować informacje związane z sportem żużlowym
c. telewizje
- muszą posiadać licencję na nagrywanie spotkań eWinner 1. Ligi Żużlowej
w sezonie 2020
- redakcja musi posiadać koncesję
- redakcja musi posiadać NIP i REGON
- redakcja musi publikować informacje związane z sportem żużlowym
d. portale internetowe
- redakcja portalu musi posiadać NIP i REGON
- portal musi mieć nadany numer ISSN
- na łamach portalu muszą być publikowane informacje związane ze sportem
żużlowym
11. Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane przez Klub, a każde zgłoszenie otrzyma do
dnia 10 lipca 2020 r. informację o przyznaniu lub odmowie udzielenia akredytacji.
12. Zgodnie z regulaminem sanitarnym, który został wprowadzony w sezonie 2020,
akredytacje jednorazowe będą przyznawane tylko mediom lokalnym. Fotograf, który otrzyma
akredytacje nie może wejść do parku maszyn ani na murawę stadionu- może wykonywać zdjęcia z
trybun.

II. Akredytacje jednorazowe w sezonie 2020
1. Jedynym sposobem na otrzymanie akredytacji jednorazowej przez osoby nie posiadające
"stałej akredytacji" na zawody organizowane przez Unię Tarnów ŻSSA. w sezonie 2020 jest

wypełnienie

i

przysłanie

wypełnionego

wniosku

znajdującego

się

na

stronie

internetowej www.unia.tarnow.pl w terminie najpóźniej max. dwa dni przed zawodami.
2. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Potwierdzenia przyznania akredytacji będą wysyłane przez klub najpóźniej 24 godziny
przed zawodami.
4. O akredytacje jednorazowe mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.
5. Fotoreporterzy starający się o akredytację jednorazową muszą dołączyć do wniosku
oświadczenie dotyczące posiadania ubezpieczenia NNW (obowiązkowo).

III. Ogólne zasady przyznawania akredytacji w sezonie 2020
1. Każda redakcja ma prawo akredytować maksymalnie do trzech przedstawicieli na sezon 2 dziennikarzy i 1 fotoreportera, przy czym na poszczególnych meczach znajdować się może
maksymalnie dwóch przedstawicieli, tj. 1 dziennikarz i 1 fotoreporter
2. Ustala się liczbę akredytowanych dziennikarzy (razem z fotoreporterami) na zawody
eWinner 1. Ligi Żużlowej w Tarnowie na maksymalnie 20 osób w tym:
a. akredytacje stałe 15 osób
b. akredytacje jednorazowe 5 osób
3. Liczba akredytacji dla dziennikarzy i fotoreporterów jest ograniczona, co spowodowane
jest względami infrastruktury na stadionie w Tarnowie.

V. Uwagi końcowe
1. Unia Tarnów ŻSSA zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania
przyczyny.
2. O akredytację prasową mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.
3. Tylko potwierdzona akredytacja upoważnia do otrzymania identyfikatora uprawniającego
do wejścia na obiekt.
4. Akredytacje jednorazowe odbiera się każdorazowo w oznaczonym pomieszczeniu przed
wejściem głównym na stadion od strony ulicy Chemicznej na 1,5 godziny przed i do 15 minut przed
rozpoczęciem zawodów po przedstawieniu aktualnej legitymacji dziennikarskiej.
5. Zgodnie z regulaminem sanitarnym wprowadzonym przez pandemię koronawirusa,
dziennikarze i fotoreporterzy nie mają wstępu do parku maszyn.

6. Fotoreporterzy posiadający akredytacje stałe na sezon 2020, zobowiązują się na życzenie
klubu Unia Tarnów ŻSSA udostępnić zdjęcia wykonane podczas zawodów żużlowych
organizowanych przez ten klub, wraz z prawami do ich ewentualnego wykorzystania.
7. Klub zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania trzeźwości wybranych
przedstawicieli mediów akredytowanych na imprezy organizowane przez Unia Tarnów ŻSSA.
Pozytywny wynik badania będzie skutkował natychmiastowym odebraniem akredytacji na sezon
2020, a także brakiem możliwości starania się o akredytację na lata 2021 - 2023.
8. O akredytację (zarówno całoroczną jak i jednorazową) nie mogą się ubiegać osoby objęte
zakazem stadionowym.
9. Dziennikarze i fotoreporterzy ubiegający się o stałą akredytację prasową oraz jednorazową
akredytację akceptują niniejszy Regulamin.

