Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i zasady obowiązujące przedstawicieli
mediów podczas meczów Suzuki 1 Ligi Mężczyzn drużyny AZS AGH Kraków w sezonie 2022/2023

1. O przyznanie akredytacji stałej lub jednorazowej na mecze AZS AGH Kraków mogą starać się
przedstawiciele mediów przesyłając wniosek na adres mailowy: azskosz@agh.edu.pl
z podaniem nazwy redakcji oraz kategorii akredytacji: FOTO, PRESS, TV. Akredytacje
udzielane są bezpłatnie przedstawicielom mediów na podstawie złożonych wniosków.
Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie udzielona w odpowiedzi zwrotnej.
2. Akredytacja stała obowiązuje na wszystkie mecze Suzuki 1LM rozgrywane w sezonie
2022/2023, w których AZS AGH Kraków występować będzie w roli gospodarza.
3. Wnioski o akredytacje stałe na sezon 2022/2023 przyjmowane będą w terminie 22.08.2022 08.09.2022. W przypadku późniejszego zgłoszenia istnieje możliwość wnioskowania o
akredytację jednorazową na wybrane spotkanie.
4. Wnioski o akredytacje jednorazowe można złożyć na tej samej zasadzie, proces akredytacyjny
rozpocznie się na tydzień, a wygaśnie na 24 godziny przed planowanym terminem meczu.
5. Klub zastrzega sobie możliwość odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
6. Liczba miejsc w strefie dla mediów jest ograniczona.
7. Akredytacje mają formę identyfikatora. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie
legitymacji prasowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość. Akredytacje nie będą
wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym.
8. Akredytacje całosezonowe będą wydawane na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego
domowego meczu AZS AGH Kraków przy wejściu do hali. Akredytacje jednorazowe będą
wydawane na godzinę przed rozpoczęciem domowego meczy AZS AGH Kraków, na który
zgłoszono akredytację, przy wejściu do hali.
9. Akredytacja ważna jest wyłącznie z dokumentem tożsamości. W trakcie przebywania w
obiekcie akredytacja musi być umieszczona w widocznym miejscu oraz okazywana na każde
wezwanie przedstawiciela służb porządkowych, informacyjnych i Organizatora.

10. Przedstawiciele mediów zobowiązani są przestrzegać instrukcji i poleceń ochrony, policji i
służb ratowniczych.
11. Przyznana akredytacja jest imienna i upoważnia do wejścia wyłącznie osobę, na której
nazwisko została wydana. Zabronione jest udostępnianie akredytacji osobom trzecim.
Naruszenie tego zakazu będzie skutkowało cofnięciem akredytacji.
12. Prawo do zasiadania w strefie mediów i dostępu do mixed zone mają wyłącznie osoby
posiadające akredytacje wydane przez klub KS AGH Kraków oraz PZKosz na sezon 2022/2023.
13. Akredytacje uprawniają do udziału w pomeczowych konferencjach w sali konferencyjnej.
14. Osoby z akredytacjami, podobnie jak inne osoby niezwiązane bezpośrednio z meczem, nie
mają prawa wejścia na parkiet.
15. Wywiady z zawodnikami należy przeprowadzać wyłącznie w wyznaczonej strefie mixed zone,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, na tle ścianki sponsorskiej.
16. W sprawach kontaktów (wywiadów, realizowaniem materiałów dziennikarskich itp.) z
zawodnikami, członkami sztabu szkoleniowego czy zarządem klubu, należy kontaktować się
pod adresem email: azskosz@agh.edu.pl.
17. Przeprowadzone wywiady należy przed opublikowaniem przesłać do autoryzacji na adres
email: azskosz@agh.edu.pl.
18. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do uszanowania prawa autoryzacji wypowiedzi
rozmówców.
19. Dziennikarze w swoich materiałach zobowiązani są do używania pełnej nazwy drużyny AZS
AGH Kraków oraz aktualnego logo.
20. Klub zastrzega sobie prawo do unieważnienia akredytacji prasowej w przypadku naruszenia
przez jej posiadacza postanowień regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów
podczas wykonywania obowiązków dziennikarskich.
21. Decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu akredytacji jest ostateczna i nieodwołalna.
22. Przesłanie wniosku akredytacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu
oraz dobrowolną zgodą na przetwarzania niezbędnych danych osobowych tylko i wyłącznie
na potrzeby zgłoszenia i weryfikacji akredytacji. Pełne zasady przetwarzania danych dostępne
są pod adresem: kosz.ksagh.pl/wp-content/uploads/2022/08/zasady-przetwarzania-danychosobowych-akredytacje.pdf
23. Decyzje we wszelkich kwestiach spornych lub nie objętych regulaminem, podejmuje Biuro
Prasowe Klubu.

