
Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i zasady obowiązujące 
przedstawicieli mediów w sezonie 2019/2020 

 

1. O przyznanie akredytacji stałej bądź jednorazowej na mecze Gwardii Wrocław mogą starać się 
przedstawiciele mediów dokonując rejestracji w Internetowym Biurze Prasowym Gwardii Wrocław na 
platformie Accredito.com. 

 

2. Gwardia przyznaje akredytacje dla prasy, mediów internetowych, radia, telewizji oraz 

fotoreporterów. 

03.09-16.09.2019r. Przyznanie stałej akredytacji upoważnia dziennikarza do wstępu na mecze 
rozgrywane w ramach 1. Ligi w Piłce Siatkowej Mężczyzn oraz wszystkich meczów towarzyskich, w 
których Gwardia Wrocław wystąpi w roli gospodarza. Dziennikarz zostanie poinformowany o 
przyznaniu/nieprzyznaniu akredytacji nie później niż 1 października br. 

4. Proces składania wniosków o akredytacje jednorazowe będzie rozpoczynał się najwcześniej na 7 

dni, a kończył nie później niż 36 godzin przed planowanym spotkaniem. Informacja o 

przyznaniu/nieprzyznaniu akredytacji pojawi się nie później niż 24h przed jego rozpoczęciem. 

5. O przyznaniu/nieprzyznaniu akredytacji dziennikarze będą powiadomieni drogą elektroniczną za 
pośrednictwem systemu Accredito.com oraz drogą mailową. 

6. Klub zastrzega sobie możliwość odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyny. 

7. Akredytacja jednorazowa zostanie wydana po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości na 
terenie Hali Orbita, lub innym obiekcie, w którym Gwardia Wrocław będzie rozgrywać mecze w roli 
gospodarza, na godzinę przed rozpoczęciem meczu. 

8. Akredytacje stałe będą wydawane na godzinę przed rozpoczęciem trzech pierwszych meczów, 
które Gwardia rozegra w roli gospodarza. W przypadku nieodebrania jej w tych terminach należy 
skontaktować się z klubem w celu jej odbioru. 

9. Akredytację należy okazywać bez wezwania ochrony przy wejściu do hali i w okolice parkietu. W 
trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w 
miejscu widocznym dla służb porządkowych i organizatorów. 

10. Dziennikarz posiadający akredytację prasową ma prawo do zasiadania na trybunie prasowej, 
dostępu do mixed-zone i innych miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli mediów. 

11. W sezonie 2019/2020 po meczach 1. Ligi Mężczyzn nie będą odbywać się konferencje prasowe. 
Wywiady z zawodnikami będzie można przeprowadzać w specjalnie przygotowanej strefie mixed-

zone. 

12. Dziennikarze telewizyjni są zobowiązani do przeprowadzania rozmów z przedstawicielami Gwardii 

Wrocław na tle ścianki do wywiadów, umieszczonej w strefie mixed-zone. 

13. W sprawach kontaktów (wywiadów, materiałów dziennikarskich itp.) z zawodnikami oraz 
członkami sztabu szkoleniowego, należy kontaktować się z Dawidem Paluchem pod adresem 

mailowym dawid.paluch@gwardiawroclaw.pl lub telefonicznie pod numerem 726 342 195. 

14. Dziennikarze w przygotowywanych materiałach są zobowiązani do używania pełnej nazwy: KFC 

Gwardia Wrocław. 

15. Klub zastrzega sobie prawo do unieważnienia akredytacji dziennikarskiej w przypadku naruszenia 
przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych 
obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich. 


