Regulamin przyznawania akredytacji
na imprezy organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury
1. Regulamin określa zasady udziału przedstawicieli środków społecznego przekazu
w imprezach organizowanych przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury. Procedura
akredytacyjna rozpoczyna się wraz z chwilą oficjalnego ogłoszenia wydarzenia i trwa
do 15 dni przed datą realizacji imprezy. Wnioski przesłane po upływie tego terminu
nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny oraz
dokonać wyboru wydarzeń, w których chce się uczestniczyć. Jeżeli wybrane
wydarzenie grane jest więcej niż raz, należy zaznaczyć tylko jeden termin.
Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane informacje oraz
listę wybranych wydarzeń.
3. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.
4. Akredytacja ważna jest
przynależność do redakcji.

wyłącznie

z

legitymacją

prasową,

potwierdzającą

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji
podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby
wnioskującej o akredytację.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator
zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
7. Akredytacje dziennikarskie, dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne, imienne
i pojedyncze. Akredytowani otrzymają od organizatora plakietkę akredytacyjną
uprawniającą do:
wstępu na wydarzenia, na które zostały przyznane wejściówki,
wykorzystania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) udostępnianych przez
Organizatora,
fotografowania i filmowania wydarzeń z imprezy tylko w momencie
wskazanym przez Organizatora,
udziału w konferencjach prasowych organizowanych w związku
z wydarzeniem,
ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział
w wydarzeniu.
8. Decyzję o przyznaniu akredytacji Organizator podejmuje po otrzymaniu
odpowiednich danych uzyskanych od zainteresowanych dziennikarzy drogą mailową.
Dane należy przesyłać na adres mailowy: promocja@mokmiedzyrzecz.com

9. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani e-mailem wysłanym na
adres podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie do 7 dni od zakończenia
procedury akredytacyjnej.
10. Wystawiona akredytacja będzie do odebrania w dniu imprezy. O dokładnej porze
i miejscu odbioru akredytacji Organizator poinformuje oddzielnym komunikatem
osoby, które otrzymały akredytacje. Komunikat zostanie przesłany drogą mailową.
11. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas imprezy, identyfikator
akredytacji musi być umieszczony przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla
Organizatora, widzów oraz uczestników imprezy.
12. Organizator ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia
przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu.
13. W przypadku imprez muzycznych, management artysty zastrzega sobie prawo do
zmiany zasad dotyczących fotografowania i filmowania wydarzeń związanych
z koncertem nawet w dniu imprezy. Organizator nie ma wpływu na takie zmiany i nie
ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
14. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.

/-/ Andrzej Sobczak

