REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DLA MEDIÓW
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
CSIO 13-16/06/2019

Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad przyznawania akredytacji prasowych,
zwanych dalej Akredytacje, uprawniających do wzięcia udziału w zakresie i na zasadach
określonych poniżej w Międzynarodowych Zawodach CSIO Sopot 2019, które odbędą się w
terminie od 13 czerwca do 16 czerwca 2019 roku.
Złożenie wniosku o akredytacje jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych
niniejszym regulaminem.

1. Wyróżnia się trzy rodzaje akredytacji dziennikarskich: MEDIA, FOTO oraz TV
2. Akredytacje dziennikarskie na CSIO Sopot 2019 są udzielane nieodpłatnie wyłącznie
aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów międzynarodowych, ogólnokrajowych
oraz lokalnych (prasa, telewizja, radio, Internet) delegowanych do obsługi medialnej CSIO
Sopot 2019. W innych przypadkach istnieje możliwość zakupu akredytacji w cenie 300 PLN
brutto.
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu akredytacji (nieodpłatnej i płatnej) podejmuje
Organizator.
1. OGÓLNE ZASADY

1. Dziennikarze, którym przyznana została akredytacja otrzymują opaskę, uprawniającą
do wejścia do ściśle określonych stref.
2. Mapa z określonymi w pkt. 1 strefami zostanie wysłana drogą mailową, najpóźniej
do dnia poprzedzającego zawody.
3. Osoby akredytowane zobowiązane są do umieszczenia akredytacji w miejscu
widocznym dla służb porządkowych.
4. Wejście na parkur na dany konkurs odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą sędziego
głównego zawodów pod opieką koordynatora. Podstawą do wejścia na parkur
podczas trwania konkursu (wyznaczone strefy) oraz dekoracji zwycięzców
(wyznaczona strefa) jest posiadanie specjalnej przepustki, którą można uzyskać
bezpośrednio u Rzecznika Prasowego. Liczba przepustek jest ograniczona.
5. Osoby akredytowane proszone są ze względu na rangę imprezy oraz transmisję
telewizyjną o stosowny ubiór – długie spodnie/spódnica, koszula, marynarka.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na dekoracje osobom nie
przestrzegającym wyszczególnionego „dress code”.
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6. Osoby, którym przyznano akredytację wyrażają zgodą na wpisanie ich adresów email do bazy danych Organizatora, przetwarzanie danych osobowych w celu
udzielenia akredytacji oraz zgadzają się na otrzymywanie newsletterów ( nie częściej
niż 2 tygodniowo, w tygodniach poprzedzających zawody, oraz jednego dziennie w
tygodniu zawodów) z adresu media@csio.sopot.pl dotyczących CSIO Sopot 2019.
7. Przygotowane przez akredytowanych dziennikarzy materiały z CSIO Sopot 2019
mogą być wykorzystane wyłącznie w takim zakresie, jaki nie narusza praw innych
osób, w tym prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw do znaku towarowego.
8. Akredytowani dziennikarze nie mogą zakłócać przebiegu wydarzenia, utrudniać
odbioru wydarzenia przez publiczność. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania
z lampą błyskową oraz zastawiania i blokowania ciągów komunikacyjnych, przejść,
dróg ewakuacyjnych, wejść i wyjść z terenu zawodów.
9. Akredytacja nie upoważnia jej posiadaczy do wstępu do namiotu VIP. Istnieje
możliwość wykupienia wejściówki uprawniającej do wstępu do namiotu VIP. Jeśli są
państwo zainteresowani proszę o kontakt media@csio.sopot.pl.
10. Wywiady z zawodnikami, gośćmi oraz przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego
umawiane są przez Rzecznika Prasowego adres: media@csio.sopot.pl. W tym celu
przed rozpoczęciem Międzynarodowych Zawodów CSIO Sopot 2019, akredytowany
dostarczy e-mailem na powyższy adres listę osób, z którymi akredytowany chciałby
przeprowadzić wywiad. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia
umówienia spotkania, jeżeli zawodnik nie wyrazi na to zgody.
11. Organizator jest uprawniony do usunięcia akredytowanego z wydarzenia oraz do
cofnięcia akredytacji w następujących przypadkach:
a) akredytowany nie przestrzega, którejkolwiek z zasad określonych w niniejszym
regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
b) akredytowany swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla innych
uczestników wydarzenia lub utrudnia jego prowadzenie.
c) Akredytowany przekazał dokument akredytacji osobie trzeciej celem
umożliwienia jej wstępu na wydarzenie lub w inny sposób narusza zasady
korzystania z akredytacji.
d) Akredytowany nie stosuje się do poleceń Organizatora lub osób upoważnionych
przez Organizatora.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI
1. Warunkiem przyznania akredytacji jest wypełnienie wniosku o przyznanie
akredytacji dziennikarskiej i przesłanie go na adres mailowy media@csio.sopot.pl w
terminie do 12.06.2019 . Wniosek o akredytację zamieszczony jest na stronie
www.csio.sopot.pl w zakładce MEDIA/ AKREDYTACJE. Może też również zostać
przesłany e-mailem na życzenie dziennikarza.
2. Akredytacje wydawane są na podstawie okazania legitymacji prasowej lub po
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przedstawieniu aktualnych publikacji tj: kanały social media, blogi, strony
internetowe, związane z tematyką wydarzenia ( imprezy sportowe, jeździectwo).

3. Dla twórców nie posiadających legitymacji prasowej, przyjęte zostały minimalne
limity tj:
- Instagram: 4 000 followersów
- Facebook: 4 000 polubień
- YouTube: 4 000 subskrybentów
4. Dla twórców niespełniających wymagań zawartych w punkcie 3. przygotowana
została akredytacja płatna w cenie 300 PLN brutto. W celu zakupu akredytacji,
należy zgłosić się mailowo na adres: media@csio.sopot.pl
5. W przypadku akredytacji płatnych, kwota 300 PLN zostanie wpłacona przez osobę,
której udzielono akredytacji, przelewem na konto Organizatora, podanego w
wiadomości e-mail lub gotówką najpóźniej w momencie odbioru akredytacji.
6. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres
wskazany we wniosku o akredytację niezwłocznie, jednak nie później niż 12
czerwca 2019
7. Akredytacje można odbierać osobiście w punkcie odbioru akredytacji od ul. Polnej
do 16 czerwca 2019 roku.
8. Organizator CSIO Sopot 2019 zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania
akredytacji bez podania przyczyny. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
3. OBSŁUGA MEDIALNA MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW CSIO SOPOT
2019
1. Osoby, których prośba o przyznanie akredytacji prasowej została zaakceptowana
proszone są o:
- Po zaakceptowaniu zgłoszenia, opublikowanie na stronie/kanale/blogu/magazynie
informacji na temat rozgrywanych zawodów CSIO Sopot 2019 w oparciu o
materiały znajdujące się na stronie www.csio.sopot.pl bądź przesłane drogą mailową
przez rzecznika prasowego.
- Przesłanie na adres media@csio.sopot.pl linku do strony z miejscem publikacji.
2. Akredytowani dziennikarze podczas zbierania materiałów oraz ich wykorzystywania
są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i
praw osób trzecich , a w szczególności nie mogą naruszać prawa do wizerunku osób
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trzecich, innych dóbr osobistych, w tym prawa autorskiego.

