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Regulamin kontaktów z mediami Energi Toruń obowiązujący w trakcie
sezonu 2016/2017
1.

Akredytacje prasowe są przyznawane przez klub MMKS Katarzynki na podstawie poprawnie złożonych wniosków
akredytacyjnych.
2. Akredytacje są wydawane imiennie i nie mogą być przekazywane osobom trzecim!
3. Wnioski o akredytację stałą na wszystkie mecze Energi Toruń w trakcie sezonu 2016/2017 należy składać do 30 września
2016 r.
4. Wnioski o akredytację jednorazową należy wypełnić najpóźniej 48 h przed rozpoczęciem spotkania, którego dotyczyć ma
ten wniosek.
5. Wniosek należy pobrać z oficjalnej strony internetowej klubu i wypełnić go zgodnie z prawdą oraz uwagami umieszczonymi
na dole wniosku. Należy wypełnić wszystkie pola!
6. Poprawnie wypełniony wniosek należy przesłać na adres e-mailowy: mmks-katarzynki@o2.pl w terminie zgodnym z
punktami 3. i 4.
7. Informacja o przyznaniu akredytacji zostanie przesłana do wnioskodawcy drogą e-mailową, niezwłocznie po rozpatrzeniu
wniosku.
8. Akredytacje będzie można odbierać na godzinę przed rozpoczęciem każdego spotkania lub wcześniej po uzgodnieniu
spotkania z przedstawicielem klubu.
9. Przypadek zgubienia lub zniszczenia akredytacji należy niezwłocznie zgłosić do rzecznika prasowego klubu MMKS
Katarzynki.
10. Akredytacja podczas wykonywania czynności dziennikarskich oraz w trakcie wstępu na obiekt musi być umieszczona w
widocznym miejscu.
11. Akredytacja uprawnia do poruszania się tylko i wyłącznie w strefach przeznaczonych dla mediów.
12. Akredytowani dziennikarze zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej oraz profesjonalnego
zachowania. Tym samym zabrania się:
a) zmuszania zawodników, trenerów i sędziów do wypowiedzi w przypadku jej odmowy
b) używania dyktafonów i kamer bez zgody nagrywanych osób
c) wchodzenia do szatni: zespołów, sędziów, sędziów stolikowych, statystyków, komisarza zawodów oraz pokoju badań
antydopingowych.
d) ingerowania w zachowanie: zawodników, trenerów, sędziów, sędziów stolikowych, statystyków oraz komisarza
zawodów.
13. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do przeprowadzania wywiadów w dniu meczu w strefie do tego przeznaczonej
tzw. „mixed zone” na tle ścianki sponsorskiej.
14. Przedstawiciele mediów niezwiązanych z telewizją transmitującą spotkania mają do prawo do emisji maksymalnie
180 sekundowych materiałów z meczu.
15. Akredytowany dziennikarz ma prawo do udziału w konferencji prasowej, która rozpoczyna się w przeciągu 15 minut po
zakończeniu spotkania.
16. Klub w niektórych przypadkach zastrzega sobie prawo do prośby o przesłanie nagrania/tekstu przed opublikowaniem w
celu jego autoryzacji.
17. Wszelkie pytania należy kierować do klubu na adres e-mailowy: mmks-katarzynki@o2.pl
18. Osoby posiadające akredytacje są zobowiązane do przestrzegania zaleceń klubu oraz służb porządkowych.
19. W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu klub zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz odebrania
akredytacji.

