
Regulamin przyznawania akredytacji prasowych na XXVIII Lubelskie Dni Kultury 
Studenckiej “Kozienalia i Medykalia z WySPĄ i WSSP 2019” 

 

§ 1 

 

1. Regulamin określa zasady udziału dziennikarzy oraz fotoreporterów w 
koncertach XXVIII Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia i Medykalia 
z WySPĄ i WSSP 2019” w dniach 9 – 12 maja 2019 roku, zwanych dalej 
Kozienalia i Medykalia z WySPĄ i WSSP 2019. 

2. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny XXVIII Lubelskich Dni 
Kultury Studenckiej Kozienalia i Medykalia z WySPĄ i WSSP 2019 z siedzibą 
w DS. „Babilon” ul. Idziego Radziszewskiego 17/4, 20-036 Lublin, zwany dalej 
Organizatorem. 

 

§ 2 

 

1. Akredytacja prasowa upoważnia do: 
 wstępu na backstage Kozienaliów i Medykaliów z WySPĄ i WSSP 2019; 
 fotografowania i nagrywania podczas trwania Kozienaliów i 

Medykaliów z WySPĄ i WSSP 2019, zgodnie z wymogami artystów. 
 

§ 3 

 

1. Skan wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji prasowej, należy wysłać 
na adres e-mail: kozienalia.akredytacje@gmail.com w terminie do 26 kwietnia 
2019 roku. Późniejsze zgłoszenia nie zostaną rozpatrzone. 

 

§4 

 

1. Decyzję o przyznaniu akredytacji albo odrzuceniu wniosku Organizator 
podejmie po otrzymaniu danych osobowych od zainteresowanych 
dziennikarzy za pośrednictwem wniosku dostępnego w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej Kozienaliów i Medykaliów z WySPĄ i WSSP 2019 
(https://www.kozienalia.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania”). 

 

§ 5 

 

1. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków Organizator poinformuje osobę 
            składającą wniosek o przyznaniu akredytacji albo odrzuceniu wniosku. 
2. W przypadku wydania decyzji pozytywnej, osoba składająca wniosek 
            zostanie poinformowana o imprezach, w których może wziąć udział na         
            podstawie przyznanej akredytacji prasowej. 
 

§ 6 

 

1. Wystawiona akredytacja prasowa będzie do odbioru w siedzibie 
            Organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora. 
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2. Akredytację wydaje się nieodpłatnie. 
 

§ 7 

 

1. Organizator może odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny. 
 

§ 8 

 

1. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na przestrzeganie zasad 
fotografowania i nagrywania ustalonych przez Organizatora. 

2. Posiadacz akredytacji jest zobowiązany do uzgodnienia z Organizatorem 
wywiadów lub spotkań z artystami na backstage’u Kozienaliów i Medykaliów 
z WySPĄ i WSSP 2019. 

3. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 1, posiadacz akredytacji 
jest zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności związanej z naruszeniem umów 
zawartych między Organizatorem a artystami 
 

§ 9 

 

1. Akredytacja jest ważna wyłącznie z identyfikatorem wystawionym przez 
Organizatora. 

2. W trakcie obecności na backstage’u Kozienaliów i Medykaliów z WySPĄ i 
WSSP 2019 identyfikator musi być umieszczony w widocznym miejscu. 
3. Nie można przekazywać identyfikatora innym osobom. 
4. Organizator nie wyrabia duplikatów wydanych identyfikatorów. 
 

§ 10 

 

1. Posiadacz akredytacji zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych 
poleceń kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz Organizatora. 

 

§ 11 

 

1. Organizator ma prawo do unieważnienia wydanej akredytacji prasowej 
w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, prowadzenia działań 
szkodzących wizerunkowi Kozienaliów i Medykaliów z WySPĄ i WSSP 2019 
lub wykorzystywania materiałów niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 12 

 

1. Złożenie wniosku o akredytację oznacza zaakceptowanie warunków 
niniejszego regulaminu. 

 

     § 13 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania postanowień 
niniejszego regulaminu. 



 

§ 14 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 8 kwietnia 2019 roku. 
 


