Regulamin przyznawania i wydawania akredytacji prasowych
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy zasad przyznawania i wydawania akredytacji prasowych związanych z Narodowym Pokazem Koni Arabskich Czystej Krwi, aukcją Pride of Poland oraz Summer Sale organizowanych
w 2020r., oraz zasad przebywania akredytowanych na terenie: Stadniny Koni Janów Podlaski sp. z o.o.
z siedzibą w Wygodzie wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000109401, NIP 5370009680, Kapitał zakładowy Spółki 3 912 500 zł
2. Akredytacje są przyznawane i wydawane dziennikarzom i innym przedstawicielom mediów (operatorom obrazu/kamer, fotoreporterom) zainteresowanych uzyskiwaniem i przekazywaniem do mediów
informacji na temat Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi, aukcji Pride of Poland oraz Summer Sale organizowanych w 2020r., przez organizatora ww. wydarzeń, którym jest Polski Klub Wyścigów Konnych.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.prideofpoland.com w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie - PDF).
4. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym dokumencie, każda z nich będzie rozpatrywana indywidualnie.
Rozdział 2
Rodzaje akredytacji medialnych
1. Polski Klub Wyścigów Konnych stosuje dwa rodzaje akredytacji prasowych ze względu na rodzaj
wykonywanej działalności dziennikarskiej:
•

PRESS – przyznawana dziennikarzom prasy, radia, TV, serwisów internetowych, blogerom, przedstawicielom mediów społecznościowych w zakresie profili związanych z
tematyką wydarzeń, o których mowa w Rozdziale 1.,

•

PHOTO – przyznawana operatorom obrazu, operatorom kamer, fotoreporterom prasowym, fotoreporterom serwisów internetowych, agencji fotograficznych, kanałów w
mediach społecznościowych.
Rozdział 3
Zasady przyznawania i wydawania akredytacji prasowych

1. Akredytacje są przyznawane nieodpłatnie, umożliwiają wielokrotne wejście na teren imprezy w
ramach danego dnia pokazów lub aukcji.
2. Akredytacje prasowe są przyznawane na podstawie wniosków akredytacyjnych złożonych elektronicznie za pomocą formularza akredytacyjnego dostępnego na stronie www.prideofpoland.com w
zakładce: Dla Mediów.
3. Akredytacje są przyznawane na podstawie wniosków akredytacyjnych złożonych elektronicznie z
wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.prideofpoland.com przedstawicielom mediów, którzy wysyłając zgłoszenie potwierdzają jednocześnie warunki niniejszego Regulaminu a
także formuły RODO dostępnej na wymienionej w pkt. 2. stronie internetowej.
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4. Akredytacje przyznaje się pracownikom i współpracownikom mediów w ograniczeniu wynikającym
z konieczności zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego wynikającego z zagrożeniem pandemią COVID - 19.
5. Akredytacje przyznaje się dla:
a)

maksymalnie 4. osób w ekipie telewizyjnej (z wyłączeniem ekip realizujących relacje „na
żywo” do programów cyklicznych);

b) maksymalnie 2. osób w ekipie radiowej;
c)

1. osoby z prasy tradycyjnej, mediów elektronicznych, mediów społecznościowych (maksymalnie 2. osób przy realizacji materiałów video lub zdjęć fotograficznych). Powyższe
ograniczenie dotyczy także tytułów prasowych prowadzących działalność na różnych
polach eksploatacji.

6. Informacja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana przez organizatora na adres poczty elektronicznej zgłaszającego.
7. Polski Klub Wyścigów Konnych zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji bez podania
przyczyny.
8. Akredytację prasową można odebrać tylko i wyłącznie osobiście w punkcie akredytacyjnym potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem.
9. Akredytacje można odbierać w punkcie akredytacyjnym w dniu organizowania poszczególnych
wydarzeń, o których mowa w Rozdziale 1.
10. Przedstawiciele mediów ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych niezbędnych do uzyskania akredytacji, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
11. Przedstawiciele mediów, którym zostanie przydzielona akredytacja PRESS/PHOTO zobowiązani
są do pobrania identyfikatora z punktu akredytacyjnego, noszenia go w widocznym miejscu oraz
poruszania się w sektorze i według zasad wyznaczonym dla mediów.
Rozdział 4
Korzyści z otrzymania akredytacji
1. Akredytacje upoważniają przedstawicieli mediów do wejścia na teren organizowanych przez
PKWK wydarzeń wymienionych w Rozdziale 1.
2. Akredytowany przedstawiciel mediów może otrzymać nieodpłatnie w Centrum Prasowym albo w
punkcie akredytacyjnym materiały związane z wydarzeniami
3. W celu ułatwienia pracy przedstawicielom mediów Polski Klub Wyścigów Konnych i inni współorganizatorzy wydarzeń zapewniają w Centrum Prasowym dostęp do prądu i łącza internetowego.
4. Do dyspozycji akredytowanych przedstawicieli mediów pozostają opiekunowie i wolontariusze
Centrum Prasowego, służący wszelką pomocą w nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami organizatora, właścicielami i hodowcami koni, a także w udostępnieniu informacji dotyczących organizowanych wydarzeń.
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Rozdział 5
Regulacje porządkowe
1. Przedstawiciele mediów akredytowani przy pokazach i aukcjach są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych, postanowień i dyspozycji obsługi wydarzeń wymienionych w Rozdziale
1.
2. Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem www.prideofpoland.com w zakładce: Dla Mediów
3. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich przez przedstawicieli mediów dokument potwierdzających przyznanie akredytacji musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym
dla służb porządkowych.
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