
REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE 

GKŻ WYBRZEŻE W SEZONIE 2017 

1. Akredytacje prasowe na mecze NICE PLŻ i inne imprezy żużlowe rozgrywane na obiekcie 

Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1 są przyznawane przez GKŻ 

Wybrzeże na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są 

wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem 

SN. 

2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, 

fundacjom itp. 

3. Maksymalna ilość akredytacji przyznawanych na jedną Redakcję wynosić będzie:  

 

-Agencje Prasowe. Tytuły prasowe o zasięgu ogólnopolskim (w tym lokalne oddziały tychże). Portale 

internetowe o zasięgu ogólnopolskim (2 press + 2 foto) 

 

 -Telewizje o zasięgu ogólnopolskim. Stacje radiowe o zasięgu ogólnopolskim (2 press + 2 ekipa tech.)  

 

-Stacje radiowe o zasięgu regionalnym (2 press + 1 ekipa tech.) 

 

 -Portale internetowe o zasięgu lokalnym, gazety i czasopisma o zasięgu lokalnym, rozgłośnie radiowe 

i stacje telewizyjne inne (internetowe itp.) (1 press + 1 foto) 

 

 -Inne redakcje (1 press/foto) 

 

 4. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie. 

 5. Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2017 należy składać do dnia 17.03.2017 r., wraz ze 

zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, na którego akredytacja całoroczna ma być wystawiona. 

Wnioski należy przesyłać na adres rzecznik@wybrzezegdansk.pl , 

 6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 13.00 na trzy dni przed 

datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w niedzielę ostatnim dniem przyjmowania 

wniosków jest czwartek),  

7. Wnioski dostarczone po upłynięciu wskazanych powyżej terminów nie zostaną rozpatrzone. 

8. Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. 

9. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski poprawnie wypełnione, tj. zawierające wszystkie wymagane 

dane oraz przesłane na formularzu dostępnym na stronie www.wybrzezegdansk.pl.  

10. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach                   

i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich 

sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz 

akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy. 

11. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub 

portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych 

wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek 

akredytacyjny. 

12. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW. 

http://www.wybrzezegdansk.pl/


13. Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa                              

i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach NICE PLŻ. 

 14. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana na email podany we 

wniosku akredytacyjnym. W przypadku akredytacji jednorazowych, informacja taka wysyłana jest 

najpóźniej 24 godziny przed zawodami. 

 15. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie sezonu 2017 oraz 

do odmówienia przyznania bądź cofnięcia akredytacji bez podania przyczyny. 

16. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje 

rzecznik prasowy Klubu. 


