
Regulamin przyznawania akredytacji oraz  pracy mediów akredytowanych na imprezy żużlowe 

organizowane na Stadionie Miejskim w Tarnowie: 

1.  Unia Tarnów ŻSSA przyznaje akredytacje stałe lub jednorazowe jedynie na podstawie poprawnie wypełnionych 

wniosków przesłanych drogą mailową (lukasz.izak@unia.tarnow.pl), faxem (+48 14 633-02-01) lub listem do siedziby 

klubu (33-101 Tarnów, ul. Zbylitowska 3). 

2.  Akredytacje mogą być przyznane jedynie podmiotom posiadającym NIP i REGON lub KRS oraz zarejestrowanym  

w sądowym rejestrze dzienników i czasopism. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych  

we wniosku oraz publikacji dotyczących Klubu z zakresu czasowego wskazanego przez Klub.   

3.  Każda redakcja może wystąpić o dwie stałe akredytacje bezpłatne: prasową i foto. 

4.  Akredytacje dla agencji informacyjnych, przygotowujących serwisy prasowe podlegają opłacie (100 zł netto  

za jeden mecz lub 1000 netto za wszystkie imprezy żużlowe organizowane przez Klub. 

5.  Wnioski o akredytację stałą wraz ze zdjęciami przedstawicieli należy przesyłać do 15 marca 2017. W przypadku 

akredytacji foto należy dołączyć ważne ubezpieczenie NNW. 

6.  Decyzje o przyznaniu bądź odmowie akredytacji zostaną przekazane redakcjom drogą mailową do 17 marca 2017. 

7.  Akredytacje jednorazowe należy wysłać w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed rozegraniem meczu,  

do godziny 15.00. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Pierwszeństwo w ubieganiu się  

o akredytacje przysługuje dziennikarzom przyjezdnym. Decyzje w sprawie akredytacji zostaną przekazane drogą 

mailową nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania. 

8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości z powodu błędnie podanego adresu e-mail 

redakcji we wniosku. 

9. Akredytacje może otrzymać jedynie osoba pełnoletnia. Klub zastrzega sobie prawo nie wydania akredytacji  

w przypadku nie okazania ważnej legitymacji prasowej oraz dowodu tożsamości lub ważnego NNW (dotyczy 

fotoreporterów). 

10. Każdy podmiot występujący o akredytacje ma obowiązek używania oficjalnych nazw drużyn oraz rozgrywek  

w swoich relacjach. 

11. Akredytacja foto uprawnia do publikowania zdjęć jedynie na łamach podmiotu którego wniosek dotyczył. 

12. Nie przestrzeganie pkt. 9, 10, 11 będzie skutkowało cofnięciem akredytacji do końca sezonu lub czasowo. 

13. Osoby akredytowane mają obowiązek opuścić park maszyn na 60 minut przed zawodami. 

14. Dziennikarze akredytowani mają prawo przebywać w sektorze dla mediów. Miejscem pracy fotoreporterów jest 

sektor wydzielony przez klub. Zabrania się przebywania dziennikarzom i fotoreporterom w pasie bezpieczeństwa, 

parku maszyn oraz na murawie. 

15. Konferencja prasowa odbywa się około 15 minut po zakończeniu spotkania w budynku klubowym. Wstęp 

dziennikarzy i fotoreporterów do parku maszyn odbywa się po zwolnieniu motocykli przez sędziego zawodów, 

komisarza technicznego lub po zakończeniu konferencji prasowej.  

16. Akredytacje można odbierać w punkcie umieszczonym przy wejściu od strony dworca PKP.  Punkt będzie otwarty 

120 minut przed zawodami a prace zakończy o godzinie rozpoczęcia zawodów.  

Nie zgłoszenie się do punktu w godzinach podanych powyżej będzie traktowane jako rezygnacja z akredytacji.  

17. Podmiot oświadcza, że delegowani przedstawiciele zapoznali się z regulaminami PZM i FIM oraz zobowiązują się 

do ich przestrzegania. 

18. Klub zastrzega sobie prawo nie udzielenia akredytacji lub jej cofnięcia bez podawania przyczyny oraz do ustalenia 

ostatecznej ilości przyznanych akredytacji. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, ostateczną 

decyzję podejmuje Klub.  


