
Regulamin akredytacji medialnych i zasady pracy mediów 
na meczach LUK Politechnika Lublin 
 
1. Zasady przyznawania akredytacji dziennikarskich 
 
a) Wnioski o akredytacje przyjmowane są tylko w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
systemu accredito.com (wymagana subskrypcja Biura Prasowego LUK Politechnika Lublin) i 
w terminach podawanych każdorazowo dla każdej z imprez.  
b) Każdy zarejestrowany w systemie użytkownik składający wniosek o udzielenie akredytacji 
jest odpowiedzialny za podanie kompletnych oraz prawdziwych danych, tj. imię i nazwisko 
dziennikarza, adres e-mail, telefon kontaktowy dziennikarza, rodzaj akredytacji (foto, prasa, 
radio, TV) oraz nazwa redakcji, z ramienia której składa wniosek.  
c) Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych, zgodnie z 
treścią regulaminu serwisu accredito.com. 
d) Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza automatycznego jej przyznania. 
e) Po zakończeniu procesu akredytacyjnego każdy przedstawiciel mediów otrzymuje na 
podany adres e-mail wiadomość o przyznaniu (razem z informacją dotyczącą tego, kiedy, 
gdzie i w jaki sposób są wydawane akredytacje) lub odrzuceniu wniosku. 
g) Decyzja Biura Prasowego o przyznaniu lub odmowie akredytacji jest ostateczna.  
h) Akredytacje mogą być wydawane wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia. 
i) O akredytację meczową nie mogą ubiegać się blogerzy oraz freelancerzy. 
 
2. Organizacja pracy mediów na meczach LUK Politechnika Lublin 
 
a) Każda osoba akredytowana na mecz LUK Politechnika Lublin podlega zapisom 
Regulaminu Imprezy Masowej ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 62 poz. 504). 
b) Przed rozpoczęciem oraz w czasie trwania zawodów obowiązuje zakaz przeprowadzania 
wywiadów w strefie mixed-zone.  
c) Przedstawiciele mediów poruszający się w strefie foto mają obowiązek noszenia 
specjalnych kamizelek. Dostępne są one w Punkcie Odbioru Akredytacji w Hali MOSiR im. 
Zdzisława Niedzieli na godzinę przed rozpoczęciem zawodów. Po zakończonych zawodach 
kamizelkę należy zwrócić. Brak zwrotu kamizelki będzie skutkował nie udzieleniem 
akredytacji na kolejne spotkanie bądź cofnięciem akredytacji stałej. 
d) Przedstawiciele mediów mają obowiązek odbywania pomeczowych wywiadów w 
wyznaczonej strefie mixed-zone na tle ściany sponsorskiej. 
 
W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, ostateczną decyzję 
wydaje Klub. 
 



Kontakt z biurem prasowym LUK Politechnika Lublin: 
 
Anna Sobka 
annasobka.media@op.pl 
tel. 725307556 
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