Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i zasady obowiązujące
przedstawicieli mediów w sezonie 2020/21

1. O przyznanie akredytacji stałej bądź jednorazowej na mecze eWinner Gwardia Wrocław
mogą starać się przedstawiciele mediów dokonując rejestracji w Internetowym Biurze
Prasowym eWinner Gwardia Wrocław na platformie Accredito.com.
2. Gwardia przyznaje akredytacje dla prasy, mediów internetowych, radia, telewizji oraz
fotoreporterów.
14.09-20.09.2020r. Przyznanie stałej akredytacji upoważnia dziennikarza do wstępu na mecze
rozgrywane w ramach TAURON 1. Ligi w Piłce Siatkowej Mężczyzn oraz wszystkich
meczów towarzyskich, w których eWinner Gwardia Wrocław wystąpi w roli gospodarza.
Dziennikarz zostanie poinformowany o przyznaniu/nieprzyznaniu akredytacji nie później niż
21 września br.
4. Proces składania wniosków o akredytacje jednorazowe będzie rozpoczynał się najwcześniej
na 7 dni, a kończył nie później niż 24 godziny 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 eWinner 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 eWinner 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. (patrz punkt 16)
11. W sezonie 2020/21 po meczach TAURON 1. Ligi 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 eWinner Gwardia 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 Maciejem Piaseckim pod
adresem mailowym maciej.piasecki@gwardiawroclaw.pl lub telefonicznie pod numerem
607 166 727.
14. Dziennikarze w przygotowywanych materiałach są zobowiązani do używania pełnej
nazwy, zapisywanej w ten sposób: eWinner 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.
16. Obostrzenia dla mediów, związane z COVID-19:
- przy wejściu do hali każdy z przedstawicieli mediów obowiązkowo będzie miał mierzoną
temperaturę przy pomocy termometru bezdotykowego, np. przez ochronę lub innego
pracownika klubu. Nie wpuszczamy na mecz od 37.8 stopnia.
- w trakcie pobytu w hali każdy z przedstawicieli mediów ma założoną maskę, o ile jego
miejsce znajduje się strefie „0”. Jeśli poza strefą „0”, to obowiązek zakrywania twarzy maską
cały czas w trakcie pracy przy drużynach w mixed zonie (dotyczy wszystkich rodzajów
mediów). Bardzo ważne, by maska była założona prawidłowo, zakrywając cały nos i usta, a
nie tylko była zaciągnięta częściowo.
- media mają wydzielone miejsca w trakcie meczu z dala od boiska, czyli minimum dwa
metry bandami reklamowymi, lub najlepiej na trybunach, poza strefą „0”. Nie mają w trakcie
meczu żadnego kontaktu z drużynami. Wyjątek stanowią fotoreporterzy, którzy będą mogli
zbliżać się do boiska po bokach, jednak najbliżej w odległości 2 metrów od band ledowych.
Fotoreporterzy w trakcie poruszania się przy boisku muszą cały czas nosić prawidłowo
założone maski oraz rękawiczki ochronne (rekomendowane). W przypadku Hali Orbita,
najprawdopodobniej miejsce dla mediów, będzie niezmienne, ale liczba takowych, może ulec
sporej redukcji, więc proszę mieć to na uwadze. Będziemy rzecz jasna informować, gdzie
będzie szansa na ew. dodatkową przestrzeń do Pastwa pracy.
- po meczu rozmowy dozwolone tylko w mixed zonie, specjalnie wyznaczonej. Część przy
ściance dla mediów rejestrujących obraz, część bez ścianki dla mediów nagrywających
wywiady bez obrazu. W obu obowiązek założenia prawidłowo maski oraz pracy z odległości
minimum 2 metrów – np. przy pomocy mikrofonów na statywach czy wysięgników.
- do mixed zony obowiązkowo udaje się MVP meczu plus jeszcze jeden gracz/trener tej
drużyny plus ewentualnie 2 graczy drugiej drużyny. Reszta zespołu może także przejść przez
mixed zonę i być do dyspozycji mediów. Najprawdopodobniej po meczach będę z Państwem
konsultował/wyznaczał postaci, które będą dostępne do wywiadów.

