
REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO 
Dożynki Gminne - Nieboczowy 2019 

  
1. Akredytacje będą przyznawane wyłącznie mediom. Organizator nie przyznaje akredytacji 
 dla stowarzyszeń, klubów kibica, związków sportowych, fundacji etc. 
2. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku 

zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy). 
3. Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń akredytacyjnych:  01.07.2019 r. - 31.08.2019 r.  
4. Zgłoszenia - wypełnione wnioski akredytacyjne będą przyjmowane:  
 1) mailowo na adres:  lubomia@lubomia.pl (w temacie proszę wpisać: WNIOSEK  
           O AKREDYTACJĘ), 
 2) w siedzibie Urzędu Gminy Lubomia (44-360) ul. Szkolna 1 (na kopercie proszę wpisać    
           WNIOSEK O AKREDYTACJĘ). 
5. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

podmiotu składającego wniosek. 
6. Formularz akredytacyjny przeznaczony jest tylko dla osoby wnioskującej o przyznanie 

akredytacji jednorazowej na wejście do strefy artystów podczas trwania imprezy pn.: 
"Dożynki Gminne - Nieboczowy 2019". 

7. Na w/wym. imprezę może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter     
z danej redakcji. 

8. Akredytacje typu "MEDIA” i "FOTO" przeznaczone są dla: 
1) dziennikarzy,  
2) fotoreporterów.  

11. Wypełnienie wskazanych we wniosku rubryk jest obowiązkowe. Wnioski niekompletnie 
wypełnione nie będą rozpatrywane. 

12. O akredytację mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat. 
13. Wysłanie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podawania 

przyczyny. 
15. O udzieleniu akredytacji lub odmowie poinformujemy zainteresowane osoby na  

co najmniej 14 dni przed imprezą na podany na wniosku adres e-mail. 
16. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji będą mieli patroni medialni.  
17. Zmiana danych osobowych w formularzach akredytacyjnych nie będzie możliwa po 

zamknięciu procesu akredytacyjnego. 
18. Akredytacja uprawnia do bezpłatnego wejścia podczas trwania imprezy na teren 

przeznaczony tylko dla artystów scenicznych.  
19. Akredytacja nie uprawnia do wejścia do strefy VIP. 
20. Akredytacja nie uprawnia do wprowadzenia na teren imprezy osób towarzyszących. 
21. Akredytacje są imienne i niezbywalne. 
22. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji w razie stwierdzenia 

niewłaściwych i zagrażających zdrowiu i życiu zachowań oraz nieprzestrzegania 
regulaminu imprezy. 

23. Akredytacje oraz identyfikatory będą wydawane w Urzędzie Gminy Lubomia w dniach  
i godzinach otwarcia Urzędu Gminy Lubomia. O terminie odebrania Urząd poinformuje 
wnioskodawcę na podany we wniosku adres e-mail do dnia 30.08.2019 r. 

24. Przedstawiciele wszystkich mediów zobowiązani są do poruszania się po terenie imprezy 
w poprawnie założonym identyfikatorze, z widoczną akredytacją pod groźbą usunięcia  



z terenu imprezy przez służby porządkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do 
odebrania akredytacji w razie stwierdzenia niewłaściwych i zagrażających zdrowiu i życiu 
zachowań oraz nieprzestrzegania regulaminu imprezy. 

25. Fotoreporterzy ubiegający się o akredytację FOTO zobowiązani są posiadać na czas 
trwania uroczystości ważną polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

26. Zdjęcia preferowane bez lampy. Jeśli użycie lampy jest konieczne, należy zadbać, aby nie 
oślepiała wykonawców, słuchaczy i nie burzyła wyrazu artystycznego widowiska. O tych 
warunkach fotograf zostanie poinformowany przed widowiskiem. 

27. Ostatnie zdanie jeśli chodzi o warunki robienia i wykorzystania zdjęć ma zawsze 
artysta/zespół i należy się do nich stosować. 

28. Osoby mające przeprowadzić wywiad powinny się zgłosić co najmniej 1 godzinę przed 
koncertem lub w czasie wskazanym przez artystę/zespół. 

29. Warunki wywiadu ustala artysta/zespół i należy się do nich zastosować. 
30. Niniejsza akredytacja jest darmowa. 
31. Nie współpracujemy z osobami oraz portalami naruszającymi wizerunek 

artystów/zespołów, działającymi niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, a także 
dobrymi obyczajami. Zależy nam na uczciwej współpracy opartej na prostych i jasnych 
zasadach. 

32. W dniu koncertu akredytacji nie udzielamy. 
33. Wypełnienie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy. 
34. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania/filmowania  

i zasady przeprowadzania wywiadów z artystami ustalone przez Organizatora  
w porozumieniu z Artystą. Ostatnie zdanie ma zawsze Artysta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


