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Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich 

Obchody 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego 

16-17 grudnia 2011, Katowice 

  

 

  

Niniejszy  regulamin  określa  zasady  udziału  dziennikarzy  i  fotoreporterów  w  

wydarzeniach organizowanych pod Kopalnią Wujek i w katowickim Spodku w związku z 

Obchodami 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego.  

 

§1. 

W ramach akredytacji dziennikarze i fotoreporterzy otrzymują:  

  

1.   Identyfikator „MEDIA” lub/i „FOTO”. 

2.   Materiały prasowe. 

 

 

§2 

Akredytacje upoważniają do:  

  

1. Otrzymania i wykorzystania materiałów prasowych i zdjęciowych;  

2. Wstępu na wszystkie wydarzenia w miejscach wyznaczonych przez Organizatorów i służby 

ochrony Obchodów;   

3.   Korzystania z infrastruktury Biura Prasowego (wraz z poczęstunkiem) Obchodów 30. 

Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego udostępnionego przez organizatorów: 

 w dniu 16 grudnia w Restauracji Fajrant (www.restauracjafajrant.pl) od godziny 15.00, 

 w dniu  17 grudnia od godziny 16.00 w pomieszczeniu na holu Spodka przy bramie nr 7. 

4. Do   dyspozycji   akredytowanych   dziennikarzy   będą   pozostawać   pracownicy  Biura 

Prasowego, służący pomocą w nawiązaniu kontaktów z organizatorami (w miarę 

możliwości).  

 

§3 

W ramach akredytacji obowiązują następujące ograniczenia: 

 zakaz rejestracji audio – wideo widowiska w dniu 16 grudnia 2011 roku (nie dotyczy 

Programu 1 TVP S.A.), 

 zakaz rejestracji audio – wideo koncertu w Spodku w dniu 17 grudnia 2011 roku. 

 

§4 

Zasady przyznawania i wydawania akredytacji  

 1.   Wypełniony  formularz  Wniosku  o  akredytację,  dostępny  na  stronie  organizatora  

www.grudzien81.pl należy  przesłać  na  adres: alex.mail@wp.pl  do  dn.  14 grudnia  2011  

roku włącznie;  
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2.   O  przyznaniu  akredytacji  zainteresowani  dziennikarze  zostaną  powiadomieni  e-

mailem  przesłanym  na wskazany  we  Wniosku  adres  poczty  elektronicznej  do dnia 15 

grudnia 2011 r. od  otrzymania  Wniosku  przez organizatorów;  

3.   Akredytacje będą wydawane wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych 

sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalnych serwisów internetowych na 

podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy  z  redakcją/agencją.  

Do  wydania  akredytacji  nie  wystarczy  legitymacja potwierdzająca przynależność do 

związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.  

4.   Akredytacje wydaje się nieodpłatnie;  

5.   Akredytacje  można  odbierać: 

 15 grudnia 2011 w  godz.  od 9.00 do 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia 

POKOLENIE w Katowicach (ul. Drzymały 9/4), 

 16 grudnia od 15.00 w Biurze Prasowym zorganizowanym w Restauracji Fajrant 

(www.restauracjafajrant.pl), 

 17 grudnia od 16.30 przy bramie nr 7. 

  

6. Akredytacje są ważne wyłącznie z legitymacją prasową lub zaświadczeniem z 

redakcji/agencji i dowodem tożsamości;  

7.  W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas Obchodów identyfikator powinien 

być umieszczony przez posiadacza akredytacji w miejscu widocznym dla organizatorów oraz 

innych uczestników Obchodów;  

8.   Organizator   ma   prawo   unieważnić   akredytację   prasową   w   przypadku   naruszenia   

przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa..  

  

Dodatkowych informacji udziela Biuro prasowe: mail: biuroprasowe@pokolenie.org.pl, 

alex.mail@wp.pl oraz mobile: 601880521.  
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