LAN ECENTER COPERNICUP 2018
ARENA TORUŃ, 03-04. LUTEGO
Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich
1. O przyznanie akredytacji dziennikarskiej na wydarzenie pn. LAN Ecenter Copernicup 2018
mogą ubiegać się przedstawiciele mediów z Polski i zagranicy (także freelancerzy) pracujący
na rzecz redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych, portali i wortali internetowych oraz
agencji prasowych, a także osoby prowadzące tematyczne blogi i vlogi (videoblogi).
2. Akredytacje dziennikarskie przyznawane będą zarówno osobom tworzącym materiały
tekstowe, jak i fotoreporterom oraz operatorom kamer.
3. Jedna redakcja może otrzymać do dwóch akredytacji, jeżeli stworzenie materiału wymaga
pracy zespołu (np. układ dziennikarz piszący / fotoreporter lub dziennikarz TV / operator
TV). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może przyznać redakcji większą
ilość akredytacji. Wnioski wraz ze stosownymi uzasadnieniami w takich szczególnych
przypadkach należy kierować drogą e-mail na adres media@niejadlik.com.pl do 30. stycznia
2018r. do godz. 23:59:59.
4. Poprawnie wypełnione wnioski należy przesyłać do dnia 01. lutego do godz. 23:59:59 (z
wyjątkiem szczególnych przypadków wymienionych w pkt 3.).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku akredytacyjnego
niespełniającego wymogów, niekompletnego, bądź też złożonego po wskazanym powyżej
terminie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku bez podania przyczyny.
7. Organizator w przypadku zaistnienia wątpliwości zastrzega sobie możliwość wystąpienia do
wnioskodawcy o udostępnienie publikacji potwierdzających wykonywanie działalności
dziennikarskiej.
8. Osoby, którym zostanie przyznana akredytacja dziennikarska, zostaną o tym fakcie
poinformowane drogą e-mail poprzez wskazany we wniosku adres najpóźniej do dnia
02.02.2018r.
9. Identyfikatory dla przedstawicieli mediów potwierdzające przyznanie akredytacji wydawane
będą w biurze prasowym w trakcie wydarzenia przez cały czas jego trwania
(sobota/niedziela).
10. Biuro prasowe będzie znajdowało się obok oficjalnej strefy dla mediów.
11. Odbiór identyfikatora MEDIA związany będzie z koniecznością złożenia własnoręcznego
podpisu potwierdzającego dany odbiór, poprawność danych zawartych we wniosku oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędną do formalnej realizacji zgłoszenia.
12. Identyfikator MEDIA będzie umożliwiał swobodne poruszanie się we wszystkich strefach
przeznaczonych dla publiczności oraz korzystanie ze strefy dla mediów.
13. Akredytowani dziennikarze podczas wydarzenia mają obowiązek stosowania się do wskazań
organizatorów i pracowników ochrony.
14. Akredytowane osoby odpowiadają za własne mienie, w tym te służące wykonywaniu ich
pracy podczas wydarzenia.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się po wydarzeniu do redakcji bądź osób
akredytowanych w celu otrzymania stosownych informacji dotyczących publikacji/relacji
prezentujących przebieg wydarzenia (dotyczy to także linków do relacji i materiałów w
formie PDF).

