REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWEJ
LDKS KOZIENALIA 2017
1. Regulamin określa zasady udziału dziennikarzy oraz fotoreporterów na koncertach open
air 26 Lubelskich Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2017, w dniach 19 - 21 maja 2017 r.
2. Wypełniony wniosek o przyznanie akredytacji należy złożyć do 10 maja 2017 r.
w siedzibie Organizatora (ul. Radziszewskiego 17, DS. Babilon, pok. 4) lub wysłać skan
dokumentu na adres: m.kuczynska11@wp.pl. Późniejsze zgłoszenia będą odrzucane.
3. Akredytacja dziennikarska upoważnia do:
- wstępu na wybrane imprezy związane z 26 LDKS Kozienalia 2017,
- fotografowania oraz filmowania wydarzeń związanych z Kozienaliami 2017 zgodnie
z wymogami artystów.
4. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, organizator poinformuje redakcję o przyznaniu
bądź odrzuceniu wniosku akredytacyjnego. W przypadku decyzji pozytywnej, redakcja
zostanie poinformowana o imprezach, do udziału, w których upoważnia ją przyznana
akredytacja.
5. Decyzję o przyznaniu akredytacji organizatorzy podejmują po otrzymaniu danych
osobowych uzyskanych od zainteresowanych dziennikarzy za pośrednictwem „Wniosku
akredytacyjnego” dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na stronie Kozienaliów:
https://www.kozienalia.pl/
6. Akredytację wydaje się nieodpłatnie.
7. Organizatorzy mogą odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny.
8. Posiadacz akredytacji oświadcza, iż godzi się na przestrzeganie zasad fotografowania oraz
filmowania, ustalonych przez Organizatora imprezy. W przypadku nie przestrzegania
bądź złamania zasad, zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów wynikających z
naruszenia umowy z artystą Kozienalia 2017.
9. Akredytacja ważna jest tylko i wyłącznie z identyfikatorem wystawionym przez
Organizatora.
10. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas imprezy identyfikator akredytacji
musi być umieszczony przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla organizatorów,
ochrony oraz uczestników imprezy.
11. Nie można przekazywać identyfikatora innym osobom.
12. Organizator nie wyrabia duplikatów wydanych identyfikatorów.
13. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych poleceń
Kierownika Ochrony imprezy oraz Organizatora.
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15. Wystawiona akredytacja prasowa będzie do odbioru w biurze Organizatora, ul.
Radziszewskiego 17, DS. Babilon, pok. 4, minimum 3 dni przed pierwszym dniem
Kozienaliów bądź w dzień koncertu.
16. Organizator ma prawo do unieważnienia wydanej akredytacji w przypadku nie
przestrzegania regulaminu, prowadzenia działań szkodzących wizerunkowi Imprezy
bądź wykorzystania materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
17. Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Magdalena Kuczyńska (tel. 663 592 239;
e-mail: m.kuczynska11@wp.pl).
18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższym regulaminem oraz akceptuję wszystkie jego
warunki.

..............................……………………..…….
Podpis
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