
 

 

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i zasady obowiązujące przedstawicieli 

mediów w sezonie 2019/2020 

1. Prawo do zasiadania na trybunie prasowej, dostępu do mixed zone i innych miejsc przeznaczonych 

dla przedstawicieli mediów mają wyłącznie osoby posiadające akredytacje medialne wydane przez klub 

Trefl Gdańsk SA na sezon 2019/2020 PlusLigi.  

2. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją biura prasowego Trefla Gdańsk, na podstawie 

wypełnionych formularzy akredytacyjnych, wysyłanych przez system Accredito.com do dnia 

21 października 2019 r.  

3. Tylko kompletnie wypełniony i przesłany w terminie wniosek akredytacyjny może być rozpatrzony 

pozytywnie.  

4 . Akredytacja całosezonowa dotyczy wszystkich meczów ligowych, pucharowych i towarzyskich, jakie 

w sezonie 2019/2020 zespół Trefla Gdańsk rozegra w roli gospodarza.  

5. Prócz akredytacji sezonowych istnieją również akredytacje jednorazowe. Wniosek o jej przyznanie 

można składać na tych samych zasadach, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem 

meczu.  

6. Akredytacje są bezpłatne.  

7. Przyznana akredytacja jest imienna i upoważnia do wejścia na teren hali wyłącznie osobę, na której 

nazwisko została wydana.  

8. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

9. Złożenie wniosku akredytacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie drogą mailową 

informacji prasowych, zaproszeń na konferencje i inne wydarzenia związane z klubem i drużyną, 

wysyłane przez system Accredito.com.  

10. O fakcie przyznania akredytacji lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego klub poinformuje drogą 

mailową, przez system Accredito.com.  

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

12. Akredytacje całosezonowe oraz jednorazowe będą wydawane na godzinę przed rozpoczęciem 

każdego z domowych meczów Trefla Gdańsk (w ERGO ARENIE przy wejściu C1, w Hali 100-lecia przy 

wejściu głównym po prawej stronie za drzwiami frontowymi).  

 



 

 

13. Akredytację należy okazywać bez wezwania ochronie 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.  

14. Osoby akredytowane nie mogą wykorzystywać faktu posiadania akredytacji w celach 

niezwiązanych z pełnieniem obowiązków służbowych (robienie wspólnych zdjęć z zawodnikami, 

zbieranie autografów, itp.).  

15. Dziennikarze, podobnie jak inne osoby niezwiązane bezpośrednio z meczem, nie mają prawa 

wejścia na parkiet.  

16. W sezonie 2019/2020 po meczach PlusLigi nie będą odbywać się konferencje prasowe. Wywiady 

z zawodnikami będzie można przeprowadzać w strefie mixed zone, w drodze między boiskiem 

a szatnią. Przy okazji każdego meczu do wywiadów w strefie mixed zone wyznaczonych będzie trzech 

zawodników, trener oraz MVP spotkania. Informację o graczach, którzy będą do dyspozycji mediów po 

każdym ze spotkań klub będzie umieszczać w materiałach prasowych, przygotowywanych na każdy z 

meczów dla dziennikarzy i fotoreporterów.  

17. W sprawach kontaktów (wywiadów, realizowaniem materiałów dziennikarskich itp.) 

z zawodnikami, członkami sztabu szkoleniowego czy zarządem klubu, należy kontaktować się z Justyną 

Gdowską pod adresem mailowym j.gdowska@treflgdansk.pl lub telefonicznie pod numerem 882 090 

199.  

18. Wywiady z członkami sztabu szkoleniowego lub zarządem klubu należy przed opublikowaniem 

przesłać do autoryzacji pod adres j.gdowska@treflgdansk.pl.  

19. Klub ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza 

postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie 

wykonywania obowiązków dziennikarskich. 

 


