MIEJSKI KLUB SPORTOWY BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

Regulamin przyznawania akredytacji prasowych przez
MKS Będzin w sezonie 2017/2018

1.

Przyznane akredytacje prasowe będą obowiązywały na meczach PlusLigi (fazy zasadniczej oraz fazy play-off) i Pucharu Polski, rozgrywanych przez MKS Będzin w roli gospodarza.

2.

Poprawnie wypełnione wnioski dotyczące akredytacji stałych należy przesyłać do 6 października (godz. 10.00). Wnioski wysłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Akredytacje będą gotowe do odbioru 9 października w
Hali MOSiR w Sosnowcu, przy ul. Żeromskiego 9.

3.

Poprawnie wypełnione wnioski dotyczące akredytacji jednorazowych należy przesłać najpóźniej na 24 godziny
przed rozpoczęciem meczu. Wnioski wysłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Zarówno stałe, jak i jednorazowe wnioski akredytacyjne będą przyjmowane wyłącznie poprzez portal
www. accredito.com

5.

Niekompletne wnioski akredytacyjne nie będą rozpatrywane.

6.

Akredytacje prasowe będą przyznawane tylko i wyłącznie pełnoletnim przedstawicielom mediów.

7.

Liczba miejsc prasowych jest ograniczona.

8.

Akredytowani fotoreporterzy i operatorzy kamer nie posiadają miejsc siedzących.

9.

Akredytacje będą wyda wwane w dniu meczu. Przy ich odbiorze należy okazać akutalny dokument tożsamości
ze zdjęciem oraz legitymację prasową ze zdjęciem. Dane na dokumencie tożsamości muszą być zgodne z danymi
umieszczonymi we wniosku akredytacyjnym.

10. Procedura wydawania akredytacji rozpoczyna się na godzinę, a kończy na dziesięć minut przed rozpoczęciem meczu. Akredytacje będą wydawane przy wejściu do hali, przeznaczonym dla pras.
11. Organizator ma możliwość skontrolowania podczas meczu danych z legitymacji prasowej dziennikarza wraz zdanymi zawartymi we wniosku akredytacyjnym.
12. Podczas i w czasie meczów transmitowanych przez telewizję Polsat obowiązuje całkowity zakaz transmisji przez
inne media. Istnieje możliwość wykorzystania nagranego materiału z logiem stacji Polsat, po otrzymaniu od niej
wcześniejszej, każdorazowej zgody.
13. Pomeczowe wywiady z zawodnikami i trenerami można przeprowadzać tylko i wyłącznie w tzw. stefie mixed zone.
Przed wejściem do strefy mixed zone ochrona ma możliwość skontrolowania legitymacji prasowej dziennikarza.
14. MKS Będzin S.A zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji oraz do cofnięcią przyznanej wcześniej
akredytacji.

Kontakt z biurem prasowym klubu jest możliwy pod adresem e-mail:
media@mksbedzin.pl i numerem telefonu: 518 439 975
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