XVIII PLEBISCYT NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WARSZAWY 2017 ROKU

AKREDYTACJA DZIENNIKARSKA
Nazwisko : ………………………..

Imię :……………………………..

Adres : ……………………………………………………………………….
Tel.: ……………………….

e-mail : ………………………………….

Nazwa redakcji : ……………………………………………………………

TV

Radio

Prasa

Foto

REGULAMIN:
1. Data rozpoczęcia Procesu Akredytacyjnego – 10 stycznia 2018 roku.
2. Formularze akredytacyjne przeznaczone są tylko dla dziennikarzy, fotoreporterów, operatorów
obrazu i dźwięku oraz dziennikarzy telewizyjnych mediów ogólnopolskich i lokalnych.
3. Formularz akredytacyjny przeznaczony jest tylko dla osoby wnioskującej o przyznanie
akredytacji na imprezę.
4. Wypełnienie wszystkich rubryk jest obowiązkowe. Brak wypełnienia jakiegokolwiek z pól
spowoduje odrzucenie wniosku akredytacyjnego.
5. Wniosek akredytacyjny nie będzie rozpatrywany w przypadku podania nieprawdziwych danych.
6. Poprawnie
wypełniony
formularz
akredytacyjny
należy
przesłać
na
adres:
wydzialprasowy@um.warszawa.pl do 26 stycznia 2018 r.
7. Formularze akredytacyjne, które przesłane zostaną faxem, kurierem, pocztą tradycyjną lub
na inny niż podany w pkt. 6 adres email nie będą rozpatrywane.
8. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w strefach przeznaczonych dla mediów Organizator
zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania akredytacji prasowej bez podawania
przyczyn.
9. Potwierdzenie otrzymania akredytacji prasowej zostanie wysłane najpóźniej do 30 stycznia
2018 roku na wskazany w formularzu akredytacyjnym adres email.
10. Zmiana danych osobowych w formularzach akredytacyjnych nie będzie możliwa po zamknięciu
Procesu Akredytacyjnego.
11. Brak otrzymania w podanym terminie potwierdzenia przyznania akredytacji prasowej jest
równoznaczny z odrzuceniem wniosku.
12. Akredytacja prasowa uprawnia do przebywania na terenie hali ARENA URSYNÓW w dniu 2
lutego 2018 r. (piątek) w godz. 19.00 – 21.30 (do momentu zakończenia części oficjalnej Balu
- ogłoszenia wyników XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku).
13. Po ogłoszeniu wyników dziennikarze poproszeni będą o przeniesienie się do wyznaczonej
przez organizatora strefy dla mediów (wywiady, foto).
14. Akredytacja prasowa nie uprawnia do wprowadzenia na teren hali ARENA URSYNÓW oraz
wydzielonych stref dla mediów osób towarzyszących.
15. Akredytacje prasowe są bezpłatne i przyznawane są imiennie

Warszawa, ………………..
data

…………………………………
czytelny podpis

