Szczecin, 25 stycznia 2017
Regulamin przyznawania akredytacji na rundę wiosenną sezonu 2016/2017
1.
Akredytacje przyznawane są przez rzecznika prasowego Pogoni Szczecin SA. O akredytacje
ubiegać się mogą przedstawiciele prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
Zgłoszenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
2.
W rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 obowiązywać będą dwa typy akredytacji:
jednorazowa oraz stała.
3.
Klub będzie przyznawał poszczególnym rodzajom mediów maksymalną liczbę akredytacji
(bez względu na typ):
telewizja - 3,
radio – 3,
prasa – 3,
serwisy internetowe – 3.
4.
Liczba przyznanych akredytacji uzależniona będzie od liczby miejsc przeznaczonych dla
mediów oraz od liczby złożonych wniosków.
5.
Klub uprzedza, że w przypadku wyczerpania przez redakcję dostępnej liczby akredytacji
stałych danego rodzaju, nie będzie możliwości ubiegania się o akredytację jednorazową.
6.
Typ akredytacji stałej został stworzony przez Klub z myślą o dziennikarzach, którzy uczęszczać
będą na wszystkie ligowe mecze (i chcą uniknąć procedury każdorazowego zgłaszania
wniosku).
7.
Wnioski można zgłaszać wyłącznie poprzez Elektroniczne Biuro Prasowe Pogoni Szczecin
(www.ebp.pogonszczecin.pl) w zakładce KLUB -> DLA MEDIÓW/BIURO PRASOWE. Wnioski
na typ akredytacji jednorazowej można składać najpóźniej do godziny 12 ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego mecz (np. jeżeli mecz odbywa się w poniedziałek – ostatni
termin to piątek, godzina 12; jeżeli w piątek – czwartek, godzina 12).
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8.
Wnioski na typ akredytacji stałej można składać do 8 lutego do godziny 23:59.

9.
Warunkiem otrzymania akredytacji jest przekazanie Klubowi danych osobowych niezbędnych
dla organizatora imprezy masowej (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych).
10.
Przekazanie danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) jest możliwe poprzez Elektroniczne
Biuro Prasowe (ebp.pogonszczecin.pl).
Uwaga: dziennikarze, którzy mają założone profile w EBP z kompletnymi danymi osobowymi
nie muszą rejestrować się po raz kolejny. W ich przypadku wystarczy jedynie zgłosić akces
poprzez kliknięcie „proszę o akredytację na wydarzenie”.
11.
Osoby starające się o akredytacje, zostaną poinformowane o przyjęciu lub odrzuceniu
wniosku akredytacyjnego przez Klub najpóźniej do godziny 15 ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego mecz.
12.
Akredytacje odbierać można – po wcześniejszym uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym – w
siedzibie klubu w tygodniu (biuro prasowe), w którym organizowany jest mecz. W dniu
spotkania akredytacje będą wydawane w okienku „ODBIÓR AKREDYTACJI” w budynku
klubowym przy ul. Karłowicza 28. Akredytacje w w/w punkcie odbierać można tylko z
dokumentem potwierdzającym tożsamość.
13.
Osoby akredytowane przez Pogoń Szczecin SA zobowiązane są stosować się do regulaminu
imprezy masowej oraz zaleceń rzecznika prasowego lub osób przez niego wyznaczonych oraz
służb porządkowych.
14.
Przed meczem fotoreporterzy oraz przedstawiciele TV, posiadający akredytacje, zobowiązani
są do odbioru kamizelek w specjalnie wyznaczonym punkcie (w strefie pracy mediów) i
posiadania ich podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ich zwrot po zakończeniu
meczu następuje w tym samym miejscu. W przypadku braku zwrotu kamizelki, nałożona
zostanie kara w wysokości 200 zł.
15.
W trakcie trwania imprezy masowej każdy z akredytowanych dziennikarzy ma obowiązek
eksponować akredytację w widocznym miejscu.
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16.
Wyłączne prawo do filmowania Pola Gry mają: EKSTRAKLASA LIVE PARK Sp. z o. o.
(producent sygnału telewizyjnego); a także kluby na własne potrzeby szkoleniowe.

17.
Pozostałe media Posiadające Prawa i Nie Posiadające Praw mają zakaz filmowania pola gry i
przy odbiorze akredytacji są zobowiązane do podpisania „Oświadczenia/zobowiązania do
zaniechania”, zgodnego z poniższym wzorem:
Standardowy wzór „Oświadczenia/zobowiązania do zaniechania”
____________, dnia ________
Oświadczenie / zobowiązanie do zaniechania
Ja niżej podpisany ………………………………… pracujący/świadczący usługi
dla …………………………………… oświadczam, że podczas wykonywania
obowiązków służbowych/pracowniczych, a związanych z obsługą
dziennikarską spotkań piłkarskich odbywanych w ramach Rozgrywek
Ekstraklasy, w sezonie 2016/2017:
1. nie będę dokonywał jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku,
odwzorowującej przebieg spotkania w zakresie pola gry (płyty boiska),
2. utrwalony, w jakiejkolwiek postaci, materiał dziennikarski ograniczony
będzie wyłącznie do obrazu trybun, miejsc przed stadionem lub jego
pomieszczeń, wywiadów z zawodnikami, trenerami, sędziami, bądź
innymi osobami uczestniczącymi w przebiegu spotkania.
3. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia, aby
obowiązki wynikające z niniejszego oświadczenia były także
przestrzegane przez osoby mi towarzyszące (np. członków ekipy
technicznej, operatorów kamer, itp.).
Podpis …………………………..

17.
Przedstawiciele mediów podczas meczów zobowiązani są do przeprowadzania wywiadów
video w specjalnych strefach wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. Szczegóły pracy mediów
na stadionach Ekstraklasy reguluje dokument „Standardowe zasady regulujące pracę mediów
na stadionach podczas Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy”, który znajduje się na stronie
ekstraklasa.org w zakładce „Dla mediów” oraz na oficjalnej stronie klubu
www.pogonszczecin.pl, w zakładce „Klub”>„Dla mediów/biuro prasowe”.
18.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu klub ma prawo cofnąć
akredytację do czasu zakończenia rundy lub rozgrywek.
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