Zasady wstępu i pracy mediów podczas
meczów domowych FKS Stal Mielec
AKREDYTACJE

1. Akredytacje na pojedyncze mecze oraz akredytacje stałe przyznawane są dla przedstawicieli
redakcji prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych - które są sądownie zarejestrowanymi
tytułami prasowymi!

2. Akredytacja jest wydawana bezpłatnie.

3. Akredytacje przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych.

4. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godz. 12:00 w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym zawody. Wnioski o akredytacje stałe należy składać w wyznaczonym przez
Klub terminie procesu akredytacyjnego. Wnioski o akredytacje stałe złożone później niż do godz. w
ostatnim dniu roboczym poprzedzającym konkretne zawody nie będą ważne na te zawody. Każdy
wniosek powinien być zawierać dane dziennikarza, dane redakcji.

5. Wnioski należy składać:
- poprzez internetowe biuro prasowe https://accredito.com/pl/fks-stal-mielec
- osobiście w siedzibie Klubu - Solskiego 1,
- faksem /17 717 31 91// lub drogą elektroniczną na adres: media@stalmielec.com.
- formularz akredytacji jest dostępny na stronie internetowej www.stalmielec.com w zakładce
MEDIA.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składane poprzez internetowe biuro prasowe
https://accredito.com/pl/fks-stal-mielec.

6. W przypadku dużego zainteresowania meczem Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych
akredytacji. W pierwszej kolejności akredytacje zostaną wydane:
a) patronom medialnym Klubu oraz mediom Klubowym,
b) pozostałym mediom – według kolejności otrzymanych przez Klub wniosków akredytacyjnych.

7. Akredytacje będą wydawane w dniu zawodów na 1,5 godz. przed meczem w Biurze Klubu (wejście
główne na stadion od strony ul. Solskiego). Na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania kończy się
wydawanie akredytacji.

8. Akredytacja jest ważna wyłącznie z legitymacją prasową i dokumentem tożsamości.
Przedstawiciele mediów winni mieć przy sobie aktualną legitymację prasową oraz dowód tożsamości,
który okażą przy wchodzeniu na obiekt Stadionu Miejskiego w Mielcu.

9. Złożenie prawidłowo wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z udzieleniem
akredytacji przez Klub.

10. Informacja o rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego zostanie przesłana wnioskującemu na adres
email podany w procesie akredytacyjnym.

11. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji bez podawania przyczyny.

12. Klub zapewnia dziennikarzom na czas imprezy odpowiednie identyfikatory z określeniem stref
dostępu. identyfikatory przypisane do poszczególnych dziennikarzy nie mogą być przekazywane
innym osobom.

13. Posiadacz akredytacji oświadcza, iż godzi się na przestrzeganie zasad ustalonych przez Klub oraz
zasad pracy mediów opisanych w regulaminach Organizatora Rozgrywek (PZPN).

14. W przypadku zagubienia Identyfikatora należy natychmiast powiadomić Klub.

WSTĘP i POBYT NA STADIONIE MIEJSKIM W MIELCU

15. Dziennikarze wchodzą na Stadion wyłącznie poprzez wejście do Klubu - od strony ulicy Solskiego.

16. Wchodząc na Stadion dziennikarze zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości, weryfikacji
na liście wydanych akredytacji oraz okazania wnoszonych na obiekt przedmiotów wyznaczonym
stewardom lub pracownikom Klubu.

17. Odbieranie identyfikatorów odbywa się w oznaczonym Biurze Meczowym.

18. Dziennikarze przechodzą do stref pracy poprzez tzw. tunel prowadzący z holu stadionu - z
wyłączeniem okresu pobytu tam zespołów i sędziów: przed rozgrzewką, po rozgrzewce, przed
wyjściem na przedmeczową prezentację, zejścia w przerwie i po meczu, wyjścia na przerwę.

19. Dla przedstawicieli mediów przygotowano:
- stanowiska z pulpitami i prądem - trybuna od strony ulicy Solskiego,
- platformę dla kamer - dla uprawnionych telewizji - trybuna od strony ulicy Kusocińskiego - przejście
obok boiska, za wiedzą przedstawiciela Klubu lub z asystą,
- stanowiska komentatorskie - dla uprawnionych stacji radiowych - trybuna od strony ulicy
Kusocińskiego - przejście obok boiska, za wiedzą przedstawiciela Klubu lub z asystą,
- strefa foto - 5 metrów za linią końcową boiska,
- strefę MIX - w holu stadionu,
- sala konferencyjną - dostępną po meczu,
- miejsce robocze - w Biurze Meczowym.

20. Przebywając na Stadionie Miejskim przedstawiciele mediów są zobowiązani do przestrzegania
regulaminu Stadionu, regulaminu imprezy oraz stosować się do poleceń służb porządkowych,
informacyjnych, organizatora.

21. Poruszając się po strefie foto i wideo dziennikarze zobowiązani są do posiadania kamizelek
wskazanych przez Klub.

22. Służby porządkowe i Klub mają prawo w każdej chwili anulować akredytację i wyprosić
przedstawiciela mediów ze Stadionu, bez podania przyczyny - szczególnie, gdy jego postawa zagraża
bezpieczeństwu imprezy, narusza przyjęte zasady i regulaminy.

23. Prowadzenie na żywo transmisji w formie WIDEO / TV i RADIO wymaga zgody Klubu.

24. Rozmowa z przedstawicielami zespołów może odbywać się wyłącznie w strefie MIX, po
zakończonych zawodach lub w czasie konferencji prasowej.

25. Media nie mają prawa wstępu na boisko. Wyjątkiem mogą być uprawnione media klubowe - za
zgodą Klubu Organizator oraz przedstawiciele stacji telewizyjnej realizującej transmisję.

26. Trenerzy i zawodnicy udzielają pomeczowych wywiadów dla telewizji wyłącznie na tle ścianek z
reklamami. Pierwszeństwo do rozmowy pomeczowej ma stacja, która wykupiła prawo do danych
rozgrywek.

27. Pomeczowe konferencje prasowe odbywały się będą około 15 minut po zakończeniu zawodów w
Sali Konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Mielcu.

28. Media nie mają wstępu do strefy VIP oraz nie mogą zajmować miejsc na trybunach objętych
sprzedażą biletów / karnetów.

29. Parking Stadionu Miejskiego dostępny jest wyłącznie na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, do
wyczerpania się miejsc - zlokalizowany jest przy hali sportowej MOSiR - wjazd od ulicy Solskiego.

WSPÓŁPRACA KLUB - MEDIA

30. Zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego reprezentujący barwy FKS Stal Mielec,
upoważnieni są do komentowania jedynie tematów o wyłącznie sportowym charakterze.

31. Angażowanie zawodników i członków sztabu szkoleniowego FKS Stal Mielec do akcji
promocyjnych, reklamowych, komercyjnych wymaga zawsze zgody zarządu Klubu.

32. Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne związane z FKS Stal Mielec upoważnieni
są: Zarząd Klubu bądź inna osoba wskazana przez Zarząd Klubu.

33. Szersze wywiady oraz spotkania z piłkarzami, zespołem, sztabem szkoleniowym mogą być także
autoryzowane przez Rzecznika Prasowego Klubu lub Zarząd Klubu. Zarząd Klubu ma prawo odmówić
możliwości przeprowadzenia wywiadu czy spotkania.

34. Korzystanie z materiałów tekstowych, fotograficznych, wideo i dźwiękowych publikowanych w
serwisie internetowym Klubu stalmielec.com oraz w kanałach społecznościowych FKS Stal Mielec
wymaga zawsze zgody Klubu!

RYSUNKI:

