ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA SPOTKANIA
POLONIA WARSZAWA S.A.
1. Wnioski o akredytację przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza kontaktowego
umieszczonego na stronie kspolonia.pl (zakładka Media) poprzez podanie danych:
imienia, nazwiska, numeru legitymacji prasowej, telefonu, e-maila, rodzaju wybranej
akredytacji oraz redakcji, którą reprezentuje.
2. Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych, zgodnie
z treścią regulaminu serwisu.
3. Akredytacje przyznawane są imiennie na pojedyncze spotkania lub całą rundę
jesienną/wiosenną. W związku z panującą pandemią COVID-19 i ograniczeniami
w organizacji imprez sportowych Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia
akredytacji sezonowych w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń
z powodu pandemii.
4. Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza automatycznego jej przyznania.
5. Wnioski akredytacyjne na dane spotkanie przyjmowane są do 48h przed rozpoczęciem
danego meczu, o ile Biuro Prasowe nie poda wcześniejszego terminu zakończenia
procesu akredytacyjnego.
6. Po zakończeniu procesu akredytacyjnego każdy przedstawiciel mediów otrzymuje na
podany adres e-mail wiadomość o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.
7. Klub zastrzega sobie prawo do decydowania o ilości przyznawanych akredytacji dla jednej
redakcji/grupy mediowej.
8. Decyzja Biura Prasowego o przyznaniu lub odmowie akredytacji jest ostateczna.
Odwołania nie będą uwzględniane.
9. Przyznawane są następujące typy akredytacji:
• PRASA - dla przedstawicieli gazet, a także portali internetowych - upoważnia do
wstępu na trybunę prasową.
• FOTO - przyznawane fotoreporterom - upoważnia do wstępu na poziom murawy
podczas trwania spotkania. Osoby legitymujące się taką akredytacją są
zobowiązane do posiadania swojej kamizelki odblaskowej.
10. Akredytacje wydawane są w dniu meczu w kasach klubu poza kolejką.
11. Akredytacja ważna jest tylko i wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości i w trakcie
przebywania na obiekcie musi być umieszczona w widocznym miejscu oraz okazywana
na każde wezwanie przedstawiciela służb porządkowych, informacyjnych, Organizatora
i pracowników Biura Prasowego.
12. O akredytacje stałe oraz jednorazowe mogą ubiegać się mogą wyłącznie osoby
pełnoletnie.
13. Przedstawiciele mediów biorąc udział w meczu, zobowiązani są przestrzegać Ustawy
z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi
zmianami, regulaminu obiektu oraz przepisów dotyczących poszczególnych rozgrywek
14. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: ebasak@kspolonia.pl
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