
 

REGULAMIN PRACY MEDIÓW 

1. Wnioski o akredytacje medialne na 3. Memoriał Ireny Szewińskiej przyjmowane 

są wyłącznie w postaci elektronicznej, tj. za pośrednictwem systemu media.kpzla.pl  

2. Wnioski o akredytacje można składać do końca dnia 23 czerwca 2021 r. 

3. Każdy zarejestrowany w systemie użytkownik jest odpowiedzialny za podanie 

kompletnych oraz prawdziwych danych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania, a także cofnięcia 

już przyznanej akredytacji bez podania przyczyny. 

5. Decyzja Biura Prasowego o przyznaniu lub odmowie akredytacji jest ostateczna. 

Odwołania nie będą uwzględniane.  

6. Po zakończeniu procesu akredytacyjnego każdy przedstawiciel mediów otrzymuje 

na podany adres e-mail wiadomość o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku. 

7. Miejsca siedzące na trybunie prasowej przysługują jedynie akredytowanym 

dziennikarzom oraz fotoreporterom. 

8. Akredytacje można odebrać w dzień poprzedzający Memoriał po konferencji prasowej, 

a także w dniu Memoriału od godz. 15:00 do 16:45 w kasie stadionu od ul. Gdańskiej. 

9. Osoba akredytowana przy odbiorze musi przedstawić legitymację prasową lub inny 

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

10. Osoba akredytowana ma obowiązek przemieszczać się z akredytacją umieszczoną 

w widocznym miejscu oraz okazać ją na każde wezwanie przedstawiciela służb 

porządkowych i informacyjnych lub organizatora. 

11. Wyłączne prawo do nagrywania wideo w trakcie Memoriału ma Telewizja Polska. 

Wszelkie pytania i wnioski w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do właściciela 

praw.  

12. Rozmowy z zawodnikami muszą być nagrywane tylko i wyłącznie w mixed-zone na tle 

ścianki sponsorskiej. 

13. Każdy przedstawiciel mediów ma obowiązek zakrywania nosa i ust przy użyciu 

maseczki podczas konferencji prasowych, odbioru akredytacji, a także w mixed-zone. 

Wyjątek stanowi okres, gdy dziennikarz zajmuje miejsce na trybunie prasowej.  

14. Fotoreporterzy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy użyciu maseczki, 

niezależnie od tego czy pracują w strefie infield czy outfield.  

15. Brak pracy z zasłoniętymi ustami i nosem będzie skutkował odebraniem akredytacji 

i opuszczeniem obiektu przez danego przedstawiciela mediów.  

16. Przedstawiciele mediów mają obowiązek zachować bezpieczny dystans 

od zawodników w mixed zone, na przykład przy pomocy mikrofonów na statywach. 

17. Złożenie wniosku akredytacyjnego równa się z akceptacją powyższego regulaminu. 


