Regulamin akredytacji medialnych i zasady pracy mediów na meczach Legii Warszawa
w sezonie 2019/2020
1.

Proces akredytacyjny

a)
Wnioski o akredytacje przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, tj. za pośrednictwem systemu
accredito.com (wymagana subskrypcja Biura Prasowego Legii Warszawa) i w terminach podawanych każdorazowo
dla każdej z imprez. Składając wniosek każdy przedstawiciel mediów automatycznie akceptuje zasady pracy mediów
na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Józefa Piłsudskiego.
b)
Każdy zarejestrowany w systemie użytkownik jest odpowiedzialny za podanie kompletnych oraz
prawdziwych danych, a także załączenie aktualnego zdjęcia.
c)
Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na ich dalsze przetwarzanie, zgodnie z treścią regulaminu
serwisu accredito.com.
d)
Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza automatycznego jej przyznania.
e)
Po zakończeniu procesu akredytacyjnego każdy przedstawiciel mediów otrzymuje na podany adres e-mail
wiadomość o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.
f)
Jednej redakcji przysługuje z zasady jedna akredytacja prasowa i jedna fotoreporterska.
g)
Decyzja Biura Prasowego o przyznaniu lub odmowie akredytacji jest ostateczna. Odwołania nie będą
uwzględniane.
h)
Akredytacje mogą być wydawane wyłącznie osobom, które ukończyły 18. rok życia.
2.

Odbiór akredytacji

Akredytacje są wydawane w punkcie akredytacyjnym znajdującym się w głównej recepcji klubu - wejście od strony
ul. Łazienkowskiej. Akredytacje można odebrać od dwóch godzin przed meczem do kwadransa po pierwszym
gwizdku. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty za okazaniem aktualnej legitymacji prasowej. W przypadku
planowanej nieobecności prosimy o odpowiednio wczesne zgłoszenie rezygnacji.
Rodzaje akredytacji:
a) akredytacja stała: obowiązuje na cały sezon PKO Ekstraklasy 2019/2020 (runda mistrzowska + runda finałowa),
mecze TOTOLOTEK Pucharu Polski oraz ew. mecze eliminacyjne Ligi Europy UEFA (do decyzji biura prasowego).
b) akredytacja jednorazowa: obowiązuje wyłącznie na dany mecz. Proces akredytacyjny na rozpoczyna się co
najmniej tydzień przed terminem spotkania i kończy w ostatni dzień powszedni go poprzedzający o godz. 12:00.
Wnioski składane po terminie nie będą uwzględniane.
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu rozgrywek lub zasad pracy mediów ustanowionych przez klub Legia
Warszawa, biuro prasowe ma prawo natychmiastowo unieważnić akredytację.

3.

Wejście na stadion

Wejście na stadion dla wszystkich rodzajów mediów możliwe jest przez bramę A-1 w północno-zachodnim narożniku
stadionu. Następnie, należy kierować się do recepcji dla mediów.
4.

Trybuna prasowa, biuro prasowe, sala konferencyjna i mixed-zone

Miejsca dla dziennikarzy znajdują się w centralnej części trybuny zachodniej (sektor "TP" oraz częściowo sektory 225,
226 i 227). Wszystkie miejsca na trybunie prasowej wyposażone są w pulpity oraz podłączenie do prądu i
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Dla akredytowanych dziennikarzy przygotowane zostało biuro prasowe, z
którego można korzystać przed meczem, w przerwie oraz po zakończeniu spotkania. Znajduje się ono na poziomie 1.
W sąsiedztwie Biura Prasowego zlokalizowana jest sala konferencyjna, w której odbywać się będą pomeczowe
konferencje prasowe. Mixed-zone znajduje się na poziomie 0 w korytarzu przy wyjściu z szatni. Wstęp wyłącznie dla
uprawnionych dziennikarzy oraz ekip telewizyjnych nieposiadających praw (telewizje te nie są upoważnione zgodnie z przepisami Ekstraklasy - do pracy w strefie boiska; kamery przed meczem powinny zostać zdeponowane się
w biurze prasowym). Wszelkie aktywności medialne z udziałem przedstawicieli klubu odbywają się za wiedzą i zgodą
biura prasowego.
5.

Strefa foto

Kamizelki są wydawane w recepcji dla mediów znajdującej się w tunelu. Miejsce na płycie boiska dla fotoreporterów
znajduje się za bramkami, za wyznaczoną linią i ew. do linii pola karnego od strony Trybuny Wschodniej. Akredytacje
fotoreporterskie nie uprawniają do wejścia na pomeczową konferencję prasową oraz do strefy wywiadów. Zdjęcia,
zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na stronach www tylko jako nieruchome obrazy,
zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming. Na płycie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Każdy
fotoreporter po zakończeniu meczu zobowiązany jest do odniesienia stołka do recepcji.
6.

TV

Na płycie boiska mogą pracować wyłącznie stacje posiadające stosowne prawa i ew. media kibicowskie (tj. klubu
gospodarza lub gości), które otrzymały formalną zgodę. Kamizelki PS TV i PP TV i TV (szczegółowe wyjaśnienie
znajduje się w regulaminie medialnym PKO Ekstraklasy) będą wydawane w recepcji znajdującej się w tunelu. Stacje
nieposiadające praw mają obowiązek zdeponować kamery na czas meczu w Biurze Prasowym. Po meczu mają
dostęp do sali konferencyjnej i mixed-zone.
7.

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z udziału w danym meczu prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail:
magdalena.zarska@legia.pl najpóźniej cztery godziny przed rozpoczęciem spotkania. Informacja taka pomoże nam
przekazać Państwa miejsce na dane spotkanie innym, oczekującym dziennikarzom / fotoreporterom.

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

Wszystkich przedstawicieli mediów obowiązuje regulamin medialny PKO Ekstraklasy na sezon
Kontakt z biurem prasowym Legii Warszawa:
Magdalena Żarska
magdalena.zarska@legia.pl
tel. 519 520 946
Bartosz Zasławski
bartosz.zaslawski@legia.pl
tel. 881 964 230

