
WNIOSEK O AKREDYTACJĘ JEDNORAZOWĄ

□ PRASA, RADIO □ FOTO □ TV
/Dla  każdego  członka  ekipy  TV  należy
wypełnić osobny wniosek akredytacyjny/

akredytacja dziennikarska upoważnia do: akredytacja fotoreportera upoważnia do: akredytacja TV upoważnia do:

✔ przeprowadzenia  wywiadów  z
wybranymi  zawodnikami,  trenerami  i
działaczami  po  uprzednim uzgodnieniu  z
Biurem  Klubu  i  po  uzyskaniu  zgody
zawodnika, trenera lub działacza klubu
✔ otrzymania  bezpłatnych  zdjęć  z
wydarzeń  klubowych,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu z Biurem Klubu

✔ fotografowania  podczas
wydarzeń  klubowych,  zgodnie  z
wcześniejszymi  ustaleniami  z  Biurem
Klubu  i  po  zaakceptowaniu  przez  Biuro
Klubu  planu  fotografowania;
fotografowanie podczas treningów – tylko
po  uzgodnieniu  z  Biurem  Klubu  oraz  po
wyrażeniu zgody przez sztab szkoleniowy 
✔ otrzymania  bezpłatnych  zdjęć  z
wydarzeń  klubowych,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu z Biurem Klubu

✔ flmowania  podczas  wydarzeń
klubowych,  zgodnie  z  wcześniejszymi
ustaleniami  z  Biurem  Klubu  i  po
zaakceptowaniu  przez  Biuro  Klubu planu
flmowania;  Biuro  Klubu  ustala  czas
flmowania;  flmowanie  podczas
treningów  –  tylko  po  uzgodnieniu  z
biurem  klubu  oraz  po  wyrażeniu  zgody
przez sztab szkoleniowy 
✔ przeprowadzenia  wywiadów  z
wybranymi  zawodnikami,  trenerami  i
działaczami  po uprzednim uzgodnieniu  z
Biurem  Klubu  i  po  uzyskaniu  zgody
zawodnika, trenera lub działacza klubu
✔ otrzymania  bezpłatnych  zdjęć  z
wydarzeń  klubowych,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu z Biurem Klubu

akredytacja dziennikarska nie upoważnia
do: 

akredytacja fotoreportera nie upoważnia
do:

 akredytacja TV nie upoważnia do:

✗ wstępu do budynku klubowego
podczas wydarzeń klubowych
✗ wstępu  na  murawę  stadionu
podczas wydarzeń klubowych

✗ wstępu do budynku klubowego
podczas wydarzeń klubowych
✗ wstępu  na  murawę  stadionu
podczas wydarzeń klubowych

✗ wstępu do budynku klubowego
podczas wydarzeń klubowych
✗ wstępu  na  murawę  stadionu
podczas wydarzeń klubowych

Imię: Nazwisko: 

Numer legitymacji prasowej 

Telefon: e-mail: 

Nazwa redakcji: telefon redakcji 

Wnioskowany mecz

➢ Zobowiązuję  się  udostępnić  materiały  powstałe  podczas  wydarzeń  klubowych  do  archiwum  Klubu  oraz
zgadzam się  na  ich  nieodpłatne  wykorzystanie  przez  Klub  w celach  promocyjnych  oraz  raportowych  po
wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Klubu (dotyczy zarówno materiałów pisanych, jak też zestawów zdjęć
oraz materiałów audio i video) 

➢ Zapoznałem  się  i  akceptuję  warunki  akredytacji  zamieszczone  na  stronie  2  niniejszego  dokumentu  i
potwierdzam prawdziwość danych podanych w niniejszym formularzu. 

➢ Akceptuję,  że akredytacje wystawiane są imiennie i nie mogą być odstępowane innej osobie.  W wypadku
odstąpienia  akredytacji  innej  osobie,  zostanie  ona  anulowana.  Biuro  Klubu  zastrzega  sobie  prawo  do
odmówienia wydania akredytacji bez podania przyczyny lub do jej anulowania w przypadku złamania zasad. 

➢ Biuro Klubu zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu tożsamości / legitymacji prasowej. 

podpis dziennikarza:  pieczątka Redakcji:

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mailowy bartosz.blach@ks-skra.pl – w tytule wiadomości prosimy
wpisać ‘akredytacja’. 



WARUNKI AKREDYTACJI 
1. Aby otrzymać akredytację konieczne jest wypełnienie formularza akredytacji i odesłanie go
na adres bartosz.blach@ks-skra.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać 'akredytacja'). 
2. Akredytacja  prasowa,  fotograficzna  oraz  TV  Akredytacja  upoważnia  do  wstępu  na
wszystkie wydarzenia klubowe. 
3. Akredytacja  wydawana jest  bezpłatnie  dziennikarzom w rozumieniu  art.  7  ust.  2  pkt  1.
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa prasowego. 
4. Bezpłatne akredytacje nie są wydawane pracownikom klubów, agencji reklamowych, firm
producenckich,  sponsorów,  zespołów,  ani  też  osobom  prywatnym  zajmującym  się  amatorsko
fotografią.  W wymienionych wypadkach przyznawana jest  akredytacja  odpłatna.  Opłata  wynosi
1000 PLN. 
5. Akredytacja nie upoważnia do wstępu do budynku klubowego podczas trwania wydarzeń
klubowych ani na murawę podczas trwania wydarzeń klubowych. 
6. Wywiady indywidualne z zawodnikami, trenerami i działaczami są uzgadniane przez Biuro
Klubu na prośbę akredytowanego dziennikarza, po uprzednim wyrażeniu zgody przez zawodnika,
trenera lub działacza. 
7. Biuro Klubu udostępnia bezpłatnie w miarę możliwości fotografie zawodników i trenerów
oraz zdjęcia z wydarzeń klubowych do wykorzystania w materiałach prasowych. 
8. Fotografowanie  oraz  filmowanie  podczas  wydarzeń  klubowych  odbywa  się  z  miejsc
wyznaczonych przez Biuro Klubu i jego czas może być ograniczony ze względów organizacyjnych.
9. Ilość akredytacji dla fotoreporterów i ekip tv jest ograniczona.  
10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odmówienia  wydania  akredytacji  bez  podania
przyczyny  lub  odmówić  przyznania  bezpłatnej  akredytacji  w przypadku,  jeżeli  dziennikarz  nie
będzie delegowany przez redakcję / stację radiową / telewizyjną. W tym wypadku odpłatność za
akredytację wynosi 1000 PLN. 
11. Akredytacja wystawiana jest imiennie dla każdej osoby i może być tylko przez tę osobę
używana. W wypadku udostępnienia akredytacji innej osobie,  zostanie ona anulowana. Ochrona
wydarzeń  klubowych  oraz  Biuro  Klubu  mają  prawo  poprosić  o  dokument  potwierdzający
tożsamość lub legitymację prasową. 
12. Akredytacja powinna być noszona w widocznym miejscu podczas wydarzeń klubowych. 
13. Akredytowany  dziennikarz,  fotoreporterzy  i  członkowie  ekip  telewizyjnych  w  czasie
poruszania się poza lożą prasową zobowiązani są do ubrania odblaskowej kamizelki z oznaczeniem
„media” lub „foto” lub innym o tożsamym znaczeniu. 
14. Odesłanie podpisanego formularza akredytacyjnego oznacza zgodę na powyższe warunki. 

Akredytacje  prosimy  odbierać  OSOBIŚCIE  w  Biurze  Klubu  /ul.  Loretańska  20,  42-226
Częstochowa/,  po  uprzednim  telefonicznym  (34  365  05  04,  693  822  857)  lub  mailowym
(bartosz.blach@ks-skra.pl) umówieniu terminu odbioru. 

Klub gromadzi wszelakie informacje prasowe / medialne na temat wydarzeń klubowych - będziemy
wdzięczni za przesłanie Państwa publikacji w formie linku, skanu lub oryginału publikacji. 

Dziękujemy! 


