Regulamin akredytacji na galę Celtic Gladiator 11

1. Akredytacja jest przyznawana na jedno wydarzenie dla konkretnej osoby, która reprezentuje
określone medium.
2. Akredytacja udzielana jest bezpłatnie na podstawie poprawnie wypełnionego i przesłanego wniosku
akredytacyjnego.
3. Mail z wnioskiem akredytacyjnym powinien zawierać następujące dane:
a) Imię i Nazwisko,
b) nazwa redakcji,
c) strona www redakcji,
d) e-mail dziennikarza,
e) telefon dziennikarza,
f) numer legitymacji prasowej,
4. Przesłanie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu akredytacji”, który jest dostępny na
stronie internetowej www.celticgladiator.com.
5. O akredytacje mogą ubiegać się redakcje prasowe i portale internetowe. Nie będziemy przyznawać
akredytacji dla fotoreporterów i ekip filmowych.
6. Wnioski należy przesyłać najpóźniej do 23.11.2016r., do godziny 15.00 drogą elektroniczną na
adres: press@celticgladiator.com. Indywidualne wnioski dziennikarzy nie reprezentujących żadnej
redakcji nie będą rozpatrywane.
7. Informacja o decyzji w sprawie akredytacji zostanie przesłana na podany w formularzu adres
mailowy do 24.11.2016r., do godziny 15:00.
8. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w wyznaczonym do tego punkcie, mieszczącym się w
Krakowie, w hali TS Wisła, w dniu gali. Dokładna lokalizacja zostanie podana w potwierdzeniu
przyznania akredytacji.
9. Akredytacje w formie identyfikatorów będą wydawane po okazaniu ważnej legitymacji prasowej ze
zdjęciem lub innego dowodu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
10. Identyfikator powinien być umieszczony przez dziennikarza w miejscu widocznym dla innych
uczestników gali oraz Ochrony.
11. Wydawanie akredytacji rozpocznie się na 1,5 godziny przed rozpoczęciem gali, ale należy je odebrać
nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem gali.
12. Akredytacja upoważnia do wejścia na teren hali „Wisła” w Krakowie, w dniu gali Celtic Gladiator 11
oraz przebywania w wyznaczonej strefie PRESS.
13. Organizatorzy nie zapewniają dziennikarzom w miejscu odbywania się gali dostępu do internetu
oraz możliwości podłączenia się do zasilania.
14. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn.
15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub niezastosowania się do
wytycznych podczas gali Organizator ma prawo cofnięcia akredytacji.
16. W przypadku gdy dziennikarzowi przyznana zostanie akredytacja na galę, ale nie będzie mógł
dotrzeć na wydarzenie, prosimy aby zgłosić taką informację na adres press@celticgladiator.com.

