Akredytacje stałe w sezonie 2016/2017
REGULAMIN
Od sezonu 2016/2017 procesy akredytacyjne na wydarzenia organizowane przez
Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną odbywać się będą za pośrednictwem
serwisu Accredito.com.
Aby otrzymać akredytację stałą bądź jednorazową należy zarejestrować się na stronie
www.accredito.com odnaleźć wśród zarejestrowanych biur prasowych, biuro Jagiellonii
Białystok i postępować według instrukcji.
Ponadto identyfikatory będą obowiązywały przez cały sezon. Przez co nie będzie
zachodziła konieczność brania udziału w kolejnym procesie akredytacyjnym przed
rundą wiosenną sezonu 2016/2017.
Na sezon 2016/2017 Klub przygotował dwa rodzaje akredytacji:
1. Akredytacje stałe
Akredytacje stałe na sezon 2016/2017 będą przysługiwać dziennikarzom, którzy złożą
odpowiedni wniosek nie wcześniej niż w dniu 13 czerwca 2016 r. oraz nie później, niż
w dniu 8 lipca 2016 roku. Akredytacja upoważnia do korzystania z trybuny prasowej
podczas meczów ligowych i towarzyskich oraz do udziału w pomeczowych
konferencjach prasowych. Akredytowani dziennikarze mają też możliwość udziału w
imprezach organizowanych przez Klub, na które zapraszane są media. Akredytacja daje
również możliwość obserwowania treningów drużyny (wyjątek - treningi zamknięte).
1.1 Ograniczenia
- redakcje prasowe: maksymalnie 2. akredytacje press, oraz 2. Foto,
- portale internetowe: maksymalnie 2. akredytacje press oraz 2. Foto,
- agencje fotograficzne: maksymalnie 1. akredytacją foto,
- radiostacje (posiadające prawa medialne/reklamowe do rozgrywek Ekstraklasy S.A.):
maksymalnie 2. akredytacje press, 1. akredytację foto, 1. akredytację tv,
- radiostacje (nie posiadające praw medialnych/reklamowych do rozgrywek Ekstraklasy
S.A.): maksymalnie 1. akredytację press, 1. akredytację foto, 1. akredytację tv,
- stacje telewizyjne (posiadające prawa medialne/reklamowe do rozgrywek Ekstraklasy
S.A): b/o,
- stacje telewizyjne (nie posiadające praw medialnych/reklamowych do rozgrywek
Ekstraklasy S.A.): maksymalnie 2. akredytacje press, 1. akredytację tv.

2. Akredytacje jednorazowe
Poza akredytacjami stałymi w sezonie 2016/2017 Klub będzie również wydawał
akredytacje na pojedyncze mecze ligowe oraz pucharowe. Procesy akredytacyjne
odbywać będą się również za pośrednictwem serwisu accredito.com. Akredytacje
jednorazowe będą wydawane imiennie na dziennikarzy objętych wnioskiem
akredytacyjnym. Wnioski składane poza serwisem accredito.com nie będą
rozpatrywane.
Przyznawane są trzy rodzaje akredytacji:
1. Press – Akredytacja upoważnia do korzystania z trybuny prasowej, sali
konferencyjnej oraz strefy mieszanej po meczach
2. Foto oraz TV – Akredytacja upoważnia do korzystania z trybuny prasowej, miejsc na
stadionie wyznaczonych dla fotoreporterów, sali konferencyjnej oraz strefy mieszanej
po meczach Fotoreporterzy przed wejściem na murawę muszą pobrać kamizelkę w
punkcie akredytacyjnym (w strefie mediów), wejście od ulicy Ciołkowskiego.
Wykonywanie zdjęć jest możliwe z strefy lub z miejsc wskazanych przez Klub.
Dziennikarze przebywający na murawie są bezwzględnie zobowiązani do
podporządkowania się poleceniom Kierownika ds. bezpieczeństwa i służby ochrony.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją przedmiotowego Regulaminu,
Regulaminu Stadionu oraz Regulaminu rozgrywek, w których występuje Klub.
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