
 

REGULAMIN PRACY MEDIÓW PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ MKS CHOJNICZANKA 1930 S.A. 

 
 

1.  Akredytacje przyznawane są decyzją rzecznika prasowego MKS Chojniczanka 1930 
S.A. na podstawie przysłanych wniosków akredytacyjnych. Akredytacja przyznawana 
jest na cały sezon, rundę lub na pojedyncze mecze na określoną we wniosku osobę 
będącą przedstawicielem podmiotu, w imieniu którego wnioskowała o akredytację,  
 
2.  Akredytacje udzielane są bezpłatnie,  
 
3.  O akredytacje mogą ubiegać się redakcje prasy, radia, telewizji i serwisów 
internetowych, które są zarejestrowane w sądzie i posiadają osobowość prawną. Klub 
w szczególnych przypadkach może na prośbę redakcji odstąpić od tego punktu.  
 
4. Akredytacje przyznawane są tylko i wyłącznie na podstawie wniosków złożonych za 
pośrednictwem Elektronicznego Biura Prasowego https://accredito.com/chojniczanka-
1930-chojnice  
 
5.  Wysłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji,  
 
6.  Akredytacja jest ważna z legitymacją prasową bądź dokumentem, który potwierdza 
tożsamość dziennikarza,  
 
7.  W przypadku dużego zainteresowania meczem Klub ma prawo ograniczyć liczbę 
wydawanych akredytacji.  
 
8.  Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny,  
 
9.  Klub w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, regulaminu imprezy masowej 
oraz wytycznych organizatora ma prawo do cofnięcia lub zawieszenia akredytacji do 
odwołania,  
 
10.  Dziennikarz w trakcie wykonywania swoich obowiązków podczas zawodów 
organizowanych przez MKS Chojniczanka 1930 S.A. jest zobowiązany umieścić 
akredytację w miejscu widocznym dla służb porządkowych, informacyjnych oraz 
pracowników klubu.  

 
11.  Osoby akredytowane przez MKS Chojniczanka 1930 S.A. zobowiązane są stosować 
się do zaleceń rzecznika prasowego, pracowników klubu oraz służb porządkowych, a 
także stosować się do regulaminu obiektu i imprezy masowej. 
 
12.  Fotografowie w czasie trwania spotkania mogą zajmować miejsca wyłącznie za 
bandami reklamowymi znajdującymi się za bramkami. Muszą być przy tym wyposażeni 
w klubową kamizelkę FOTO, która wydawana jest w Centrum Medialnym. Zabronione 
jest wykonywanie zdjęć z poziomu trybun lub innych stref (Klub w szczególnych 
przypadkach może na prośbę redakcji odstąpić od tego punktu) 
 



 

Każdy fotoreporter po zakończeniu meczu zobowiązany jest do oddania pobranej 
kamizelki. Brak zwrotu kamizelki skutkować będzie odebraniem akredytacji dla osoby, 
która nie zdała kamizelki. 

13. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestrowania pola gry w trakcie meczów 1 
Ligi jest nadawca posiadający prawa telewizyjne do transmitowania spotkań 1 Ligi. 
Pozostałe media mają bezwzględny zakaz filmowania pola gry oraz umieszczania i 
udostępniania fragmentów meczu w internecie lub telewizji .  

14.  Akredytacje odbierać można w dniu meczu na godzinę przed jego rozpoczęciem 
przy wejściu do Centrum Medialnego (wejście B4 – żółta furtka od strony ulicy 
Jęziornej) lub w tygodniu poprzedzającym mecz po uprzednim uzgodnieniu z 
rzecznikiem prasowym w siedzibie klubu. 

15. Miejsca dla dziennikarzy znajdują się na II piętrze Centrum Medialnego 
znajdującego się na trybunie od strony ulicy Okrężnej. Wszystkie miejsca na trybunie 
prasowej wyposażone są w pulpity oraz podłączenie do prądu i bezprzewodowy dostęp 
do Internetu. Wstęp do Centrum Medialnego (trybuna dziennikarska, sala 
konferencyjna, stanowiska komentatorskie, ring kamerowy) jest wyłącznie dla 
uprawnionych dziennikarzy oraz ekip telewizyjnych, którym została przyznana 
akredytacja.  

16. Korzystający z Centrum Medialnego zobowiązani są do zachowania porządku i 
czystości w budynku, a po zakończonej pracy pozostawienia w niepogorszonym stanie 
elementów wyposażenia pomieszczeń budynku, trybuny dziennikarskiej, sali 
konferencyjnej czy kabin komentatorskich. Akredytowany ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania pomieszczeń Centrum, w 
tym, w szczególności, za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia.  

17. W przypadku akredytacji jednorazowych oraz stałych, każde nieusprawiedliwione 
nieodebranie akredytacji może pozbawić daną osobę możliwości ubiegania się o 
akredytację w kolejnym meczu (wniosek nie będzie rozpatrywany). 

18. Przedstawiciele mediów podczas meczów zobowiązani są do przeprowadzania 
wywiadów w specjalnych strefach wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. W przypadku 
ignorowania tego zalecenia Klub może wycofać akredytację na czas nieokreślony. 

 


