Regulamin Medialny 2018/2019
Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionie Widzewa Łódź w ramach meczów o
mistrzostwo II ligi w sezonie 2018/2019.

I. Akredytacje
1.

Akredytacje na mecze rozgrywek II ligi przyznawane są na podstawie elektronicznych
wniosków akredytacyjnych dostępnych na oficjalnej stronie Klubu.

2.

Akredytacje przyznawane są przez Klub - gospodarza na sezon lub na poszczególne mecze. O
terminie składania wniosków o akredytację na sezon decyduje Klub i informuje w komunikacie
na oficjalnej stronie klubu - www.widzew.com.

3.

Wnioski o akredytację na sezon należy składać najpóźniej do 19 lipca 2018 (włącznie). Wnioski
o akredytacje na poszczególne mecze należy składać najpóźniej na dwie doby (48 godzin)
przed meczem.

4.

Wniosek akredytacyjny musi koniecznie zawierać dane kontaktowe redaktora naczelnego lub
kierownika działu (imię, nazwisko, funkcja i telefon kontaktowy). Złożone wnioski muszą
spełniać wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz powinny
zawierać wyraźne zdjęcie osoby wnioskującej o akredytację.

5.

Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O
przyznaniu akredytacji decyduje Klub. Decyzja w sprawie wniosku podejmowana jest na
podstawie oceny aktywności dziennikarzy (mecze, konferencje prasowe, spotkania z
piłkarzami, itd.). Zwracamy przy tym uwagę, że akredytacje stałe przysługują jedynie tym
przedstawicielom mediów, którzy regularnie uczęszczają na mecze Widzewa i publikują treści
dotyczące Klubu.

6.

Poszczególne redakcje mogą wnioskować o maksymalnie dwie akredytacje stałe typu
PRASA/INTERNET/RADIO/TELEWIZJA oraz jedną akredytację typu FOTO lub OPERATOR (tylko
w uzasadnionych przypadkach, w przypadku ekip telewizyjnych i radiowych).

7.

Tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy redakcja nie jest w stanie wskazać jednego fotografa
lub operatora, możliwe jest wnioskowanie o akredytację stałą na okaziciela. Wówczas
wszystkie osoby, które miałyby w trakcie sezonu korzystać z akredytacji, zobowiązane są do
złożenia we wskazanym powyżej terminie wniosków o akredytacje stałe przez system
akredytacyjny, a redaktor naczelny lub kierownik działu powinien przekazać Klubowi drogą
mailową wniosek o przyznanie akredytacji na okaziciela z listą osób, które miałyby z niej
korzystać.

8.

W przypadku dużego zainteresowania meczem Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych
akredytacji.

9.

Organizator zawodów ma prawo do nieprzyznania akredytacji prasowej lub przyznania
mniejszej liczby akredytacji niż wnioskowano bez podania powodu.

10. Akredytowany na mecz przedstawiciel mediów zobowiązany jest do stosowania się do poleceń
organizatorów oraz służb porządkowych. Zabronione jest przebywanie w strefach
nieprzeznaczonych dla mediów. Osobom łamiącym zasady pracy mediów na stadionie
odebrana zostanie akredytacja.
11. Cofnięcie akredytacji:
 W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu
zakończenia rundy rozgrywek.
 W przypadku nielegalnego nagrywania meczów/wydarzeń przez przedstawicieli mediów Klub
może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz wycofać akredytację na czas
nieokreślony.
 Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa
się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała akredytację osobie
nieupoważnionej, cofany jest wstęp na mecze do odwołania.
12. Strefy dostępu i ich oznaczenie:
a) AP - akredytacja prasowa (dostęp do trybuny prasowej na 3. piętrze stadionu, sali
konferencyjnej i strefy mieszanej)
b) AF - akredytacja foto (dostęp do trybuny prasowej na 3. piętrze stadionu bez gwarancji
miejsca siedzącego, sali konferencyjnej i strefy mieszanej oraz strefy brzegu boiska)
c) ATV - akredytacja TV dla mediów posiadających prawa (dostęp do trybuny prasowej na 3.
piętrze stadionu, sali konferencyjnej i strefy mieszanej oraz strefy brzegu boiska). Dostęp typu
ATV nie upoważnia do rejestracji pola gry podczas zawodów (patrz rozdział IV).

II.

Strefy stadionu
Do stref przeznaczonych dla mediów zalicza się wszystkie zdefiniowane poniżej obszary, w których
media mogą wykonywać swoją pracę podczas meczów w ramach rozgrywek o mistrzostwo II ligi i
Pucharu Polski.

1. Strefa trybun
1.1. Trybuna prasowa (3. piętro trybuny A) przeznaczona dla przedstawicieli akredytowanych
mediów.

2. Strefa Brzegu Boiska
2.1 Brzeg Boiska to strefa znajdująca się wokół boiska, pomijając Wejście na Murawę i samo boisko
(pole gry).
2.2 Podczas meczu dostęp do Strefy Brzegu Boiska znajduje się pod kontrolą Klubu, działającego w
porozumieniu z Delegatem Meczowym PZPN, na zasadach ustalonych przez organizatora
rozgrywek.
2.3 Podczas meczu w Strefie Brzegu Boiska mogą przebywać jedynie przedstawiciele Posiadający
Prawa i Nie Posiadający Praw (którzy otrzymali uprzednio zgodę od Klubu na podstawie
właściwych akredytacji), fotoreporterzy oraz przedstawiciele organizatorów i uczestników meczu
albo Klubów (Delegaci Meczowi, sędziowie, chłopcy do podawania piłek, obsługa medyczna, ekipy
techniczne i piłkarze klubowi wraz ze sztabami, służby porządkowe lub służby informacyjne Klubu
odpowiedzialne za dany obszar).
2.4 Wszystkie osoby, za wyjątkiem sędziów, zawodników oraz Delegata Meczowego muszą nosić
odpowiednie znaczniki - kamizelki identyfikacyjne. Bez znaczników mogą wyłącznie poruszać się:
oficjele - między innymi wręczający nagrody, reporterzy TV pracujący na wizji - jednak z innym
oznakowaniem (identyfikatorem w widocznym miejscu) oraz przedstawiciele Klubu wykonujący
czynności służbowe, posiadające identyfikatory klasy AAA. Inne osoby niż wskazane w niniejszym
punkcie nie są upoważnione do przebywania w Strefie Brzegu Boiska.
2.5 Wyłączne prawo do filmowania pola gry ma WidzewTV, a także Kluby - uczestnicy meczu na
własne potrzeby szkoleniowe.
Pozostałe media (niezależnie od typu akredytacji) mają zakaz filmowania pola gry i przy odbiorze
akredytacji są zobowiązane do podpisania będącego w mocy przez cały sezon
„Oświadczenia/zobowiązania do zaniechania”, zgodnego z poniższym wzorem:
Standardowy wzór „Oświadczenia/zobowiązania do zaniechania”
____________, dnia ________
Oświadczenie / zobowiązanie do zaniechania
Ja
niżej
podpisany …………………………………………..,
pracujący/świadczący usługi dla …………….………………
oświadczam, że podczas wykonywania obowiązków służbowych/pracowniczych, a związanych z obsługą dziennikarską
spotkań piłkarskich odbywanych w ramach rozgrywek II ligi na stadionie klubu Widzew Łódź, w sezonie 2018/2019 nie
będę dokonywał jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku, odwzorowującej przebieg spotkania w zakresie pola gry
(płyty boiska). Utrwalony, w jakiejkolwiek postaci, materiał dziennikarski ograniczony będzie wyłącznie do obrazu
trybun, miejsc przed stadionem lub jego pomieszczeń, wywiadów z zawodnikami, trenerami, sędziami, bądź innymi
osobami uczestniczącymi w przebiegu spotkania.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia, aby obowiązki wynikające z niniejszego oświadczenia
były także przestrzegane przez osoby mi towarzyszące (np. członków ekipy technicznej, operatorów kamer, itp.).
Podpis………………………….

2.6. W szczególnych okolicznościach media mogą otrzymać upoważnienie na pokazywanie pola
gry, o ile otrzymają uprzednio zgodę od Klubu Widzew Łódź jako media TV posiadające prawa.
2.7 Ustala się następujące miejsca pracy dla fotoreporterów i ekip TV w Strefie Brzegu Boiska
przed oraz w trakcie meczu.
Dodatkowe strefy foto podczas meczów domowych Widzewa

Opis:
a. Zespoły wychodzą na płytę boiska w ustalonym czasie zgodnie z harmonogramem działań przed rozpoczęciem
meczu.
b. Sędziowie i zawodnicy przechodzą przez bramę „Serce Łodzi”.
c. Sędziowie oraz zespoły ustawiają się w linii przodem do trybuny honorowej.
1. Ustawienie ekip TV posiadających prawa i fotoreporterów przed meczem. Strefa „flash interwiew” po meczu dla
mediów telewizyjnych posiadających prawa.
2. Pracownicy TV posiadających prawa (prezentacja zespołów i losowanie).
3. Strefa pracy fotoreporterów i ekip TV posiadających prawa podczas meczu - standard.
4. Specjalna strefa pracy fotoreporterów podczas meczu - opcja do dyspozycji Klubu*
* Klub ma prawo rozszerzyć strefę pracy fotoreporterów i ekip TV przy odpowiedniej
infrastrukturze (fotoreporterzy i pracownicy TV nie mogą zasłaniać widowni zawodów i/lub
materiałów reklamowych) po uzyskaniu uprzedniej zgody organizatora rozgrywek. Przy czym Fotoreporterzy nie mogą
zasłaniać widowni przebiegu zawodów i/lub materiałów reklamowych

WAŻNE: fotoreporterzy oraz przedstawiciele TV nie mogą w żadnym wypadku i w żadnym
momencie wkraczać na boisko zarówno przed, w trakcie jak i po meczu.

3. Strefa Szatni
Strefa Szatni obejmuje:
a. Wejście na Murawę (3.1)
b. Tunele i korytarze wiodące do Szatni (3.2)
c. Szatnie (3.3)
d. Stanowisko ,,Flash” Interview (3.4)
Jest ona zarezerwowana dla mediów klubowych (w tym WidzewTV), które mają prawo do wstępu
do tej strefy podczas trwania nagrania na żywo.

Dodatkowo prawo przeprowadzania wywiadów w tej strefie (wyłącznie w obrębie Stanowiska
„Flash” Interview zlokalizowanego przy Wejściu na Murawę, obok wejścia do Tunelu) posiadają
Posiadający Prawa.
3.1 Wejście na Murawę
3.1.1. Wejście na murawę to obszar mieszczący się przy Brzegu Boiska, bezpośrednio za wyjściem z
Tunelu i Korytarzy z Szatni (zob. schemat).
3.1.2. Zabrania się przebywania w strefie Wyjścia z Murawy osób mogących zakłócić filmowanie
przez WidzewTV wejścia zawodników na murawę.
3.2 Tunel i Korytarz do Szatni
Tunel i Korytarz do Szatni należą do strefy Wejścia na Murawę od strony szatni. 5 (pięć) minut
przed rozpoczęciem meczu (RM-5') sędziowie i 22 piłkarzy, którzy rozpoczynają mecz (każdemu z
nich może towarzyszyć osoba wyprowadzająca) oraz ewentualnie Delegat Meczowy PZPN
ustawiają się w tunelu i w Korytarzu do Szatni, tuż przed Wejściem na Murawę. Obsługa techniczna
i oficjalni przedstawiciele Klubów muszą znaleźć się na ławkach rezerwowych przed RM-5'. W
przeciwnym razie, zanim udadzą się na ławki, będą musieli zaczekać na rzeczywiste wejście na
boisko piłkarzy i sędziów.
3.3 Szatnie
3.3.1 Prawo wejścia do Szatni mają tylko Media Klubowe po uzyskaniu uprzedniej zgody Trenera.
3.4 Stanowisko ,,Flash” Interview (jeśli występuje)
3.4.1 Stanowisko „Flash” Interview to miejsce na płycie boiska (poza polem gry) przeznaczone do
błyskawicznych wywiadów. Miejsce te znajduje się przed ściankami sponsorskimi.
Stanowiska ,,Flash” Interview przeznaczone dla WidzewTV na żywo znajdować mogą się w Strefie
Wejścia Na Murawę, pomiędzy linią boczną a wejściem do tunelu prowadzącego do szatni oraz/lub
w Strefie Tunelu i Korytarza od Szatni.
3.4.2 Stanowisko ,,Flash” Interview przeznaczone dla Posiadających Prawa znajduje się w Strefie
Brzegu Boiska.

4. Strefa dla Prasy
Klub oddaje do dyspozycji mediów przy okazji każdego meczu:
a. Trybunę dla Prasy (4.1);
b. Salę do Konferencji Prasowych
c. Pomieszczenie robocze dla Mediów, wyposażone w stanowiska do pracy z opcją dostępu do
Internetu (modem lub Wi-Fi) i gniazdkami elektrycznymi (4.3) – tylko w przypadku udostępnienia
przez Operatora Stadionu.
d. Strefę Mieszaną (Mix Zone) (4.4).


4.1 Trybuna dla Prasy
4.1.1 Trybuna dla Prasy wyposażona jest w miejsca siedzące wyposażone w wystarczająco duże
blaty, na których można pomieścić komputer typu laptop, notatnik. Zasilanie elektryczne znajduje
się przy każdym ze stanowisk.
4.1.2 Trybuna dla Prasy znajduje się w centralnym miejscu głównej trybuny, w której mieszczą się
szatnie zawodników i pomieszczenia dla przedstawicieli środków przekazu.
4.1.3 Dostęp do Trybuny dla Prasy znajduje się pod nadzorem Klubu - gospodarza, który może
wydać zezwolenie na wstęp do tej strefy na podstawie właściwego wniosku akredytacyjnego.
4.1.4 Poza akredytowanymi dziennikarzami na trybunie prasowej mogą przebywać przedstawiciele
oficjalnych Mediów Klubowych.
4.2 Sala do Konferencji Prasowych
4.2.1 Sala do Konferencji Prasowych odizolowana jest od zakłóceń dźwięku (komentarze
telewizyjne, radiowe, spiker).
4.2.2 Sala do Konferencji Prasowych znajduje się jak najbliżej Strefy Szatni i jest dostępna dla
upoważnionych mediów, bez konieczności przechodzenia do niej przez Strefę Szatni.
4.2.3 Sala do Konferencji Prasowych jest wyposażona w minimalną liczbę 30 miejsc siedzących.
Dostępny jest w niej system nagłośnienia z podłączeniami dla mediów (wejściami audio - źródło
dźwięku).

4.2.4 W dniu meczu wstęp do Sali Konferencyjnej jest zarezerwowany wyłącznie dla osób
upoważnionych na podstawie stosownych akredytacji.
4.2.5 Konferencje prasowe w trakcie rozgrywek o mistrzostwo II ligi i innych oficjalnych rozgrywek
(np. Puchar Polski) odbywają się wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.
4.3 Pomieszczenie robocze dla Mediów
4.3.1 O ile nie przewidziano oddzielnych pomieszczeń, Pomieszczenie robocze dla Mediów
powinno być też dostępne dla akredytowanych fotoreporterów.
4.3.2 W przypadku niemożliwości wygospodarowania oddzielnego Pomieszczenia roboczego dla
Mediów, jego funkcję przed i w przerwie meczu powinna spełniać Sala do Konferencji Prasowych.

5. Strefa Mieszana
5.1 Po zakończeniu meczu wszystkie upoważnione media mogą przeprowadzać wywiady z
uczestnikami meczu w Strefie Mieszanej.
5.2 Dostęp do Strefy Mieszanej od Trybuny dla Prasy, Pomieszczenia dla Prasy i Sali do Konferencji
Prasowych nie prowadzi przez strefę szatni.

5.3 Strefa Mieszana znajduje się obok Sali Konferencyjnej lub w innym wyznaczonym przez Klub
miejscu.
5.4 Wszyscy zawodnicy obydwu zespołów, zanim dotrą do autokaru lub innego środka transportu,
muszą przed opuszczeniem stadionu przejść przez Strefę Mieszaną, aczkolwiek bez obowiązku
udzielania wywiadów.

6. Stanowiska dla komentatorów radiowych i TV
6.1 Klub zapewnia na każdym meczu co najmniej dwa niezależne stanowiska dla komentatorów
telewizyjnych i dwa dla komentatorów radiowych.
6.2 Stanowiska komentatorów oddzielone są od widzów szybami z pleksiglasu lub przy
zastosowaniu innych środków technicznych. Każde stanowisko komentatora posiada dostęp do
Internetu (do uzgodnienia każdorazowo z Operatorem Stadionu) i zasilania elektrycznego.
Wszystkie stanowiska posiadają płaskie miejsce do pisania itp. oraz oświetlenie.

III.

Konferencja prasowa po meczu i wywiady
1. Konferencja prasowa
1.1 Konferencja prasowa po meczu jest otwarta dla upoważnionych przez Klub mediów. Odbywa
się w Sali do Konferencji Prasowych i zaczyna najpóźniej 15 minut po końcowym gwizdku (KM +
15’).
1.2 Pierwsi trenerzy każdego zespołu, zobowiązani są do wzięcia udziału w konferencji prasowej.
Zalecany jest także udział przynajmniej jednego zawodnika drużyny gospodarzy.
1.3 Konferencja może być przeprowadzona odrębnie dla szkoleniowców i zawodników obydwu
drużyn. W przypadku takiego ustalenia przedstawiciel Klubu - gospodarza powinien o tym
poinformować zespół przeciwny oraz Delegata Meczowego na przedmeczowym spotkaniu
organizacyjnym.
1.4 O ile Kluby nie porozumieją się inaczej, konferencja prasowa rozpocznie się wywiadem z
przedstawicielami Klubu - gości i kończy wywiadem z przedstawicielami Klubu - gospodarzy.
Wszyscy uczestnicy konferencji prasowej muszą być gotowi do odpowiedzi na pytania mediów
przez co najmniej 10 minut, licząc od początku wypowiedzi.
1.5 Jedynie WidzewTV i Posiadający Prawa mogą nadawać na żywo przebieg konferencji prasowej.

2. Wywiady w Strefie Mieszanej
2.1 Umieszczenie Strefy Mieszanej opisane jest w rozdziale II „Strefy stadionu”, pkt 4.4.
2.2 Wszyscy zawodnicy z każdej z drużyn wpisani do protokołu meczowego muszą przejść przez
Strefę Mieszaną, ale nie mają obowiązku udzielania w niej wywiadów.
2.3 Zaleca się, aby obecni na konferencji prasowej przedstawiciele obydwu zespołów, a także
piłkarze, którzy chcieliby udzielić wywiadu w Strefie Mieszanej, byli gotowi do odpowiedzi na
pytania mediów do 45 minut po zakończeniu zawodów (do KM+45’).

2.4 Jedynie WidzewTV oraz Posiadający Prawa mogą nadawać na żywo wywiady w opisanych do
tego strefach pracy mediów.

3. Ścianki sponsorskie
3.1 Konferencja prasowa oraz wszystkie wywiady telewizyjne muszą być przeprowadzane
wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich wywiadów
udzielanych przez zawodników lub inne osoby od momentu wyjścia pierwszego zawodnika na
rozgrzewkę przedmeczową do momentu zejścia ostatniego zawodnika lub innej osoby wpisanej do
protokołu meczowego z boiska po zakończeniu zawodów. Obowiązek ten dotyczy wszystkich
wywiadów, podczas których prowadzona jest rejestracja obrazu (transmisja "na żywo" oraz inne
nagrania).

IV.

Zasady składania wniosków o pozwolenie na filmowanie pola
gry
1. Do filmowania pola gry podczas zawodów (RM – KM) ze Strefy Trybun, Strefy Brzegu Boiska i
pozostałych stref jest upoważniona wyłącznie WidzewTV. Podczas zawodów (RM – KM)
Posiadający Prawa mogą filmować wyłącznie wydarzenia poza polem gry (reakcje trybun, ławek
rezerwowych itp.) z miejsca uzgodnionego przed rozpoczęciem meczu z Klubem. W sytuacjach
wyjątkowych media audiowizualne, które zechcą filmować pole gry muszą wystąpić o jednorazowe
pozwolenie do Klubu.
2. Wniosek o pozwolenie na filmowanie pola gry musi być złożony do klubu nie później niż trzy dni
robocze przed meczem. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wcześniejsze uzyskanie stosownej
akredytacji od Klubu.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pozwolenia Klub - gospodarz jest
odpowiedzialny za wydanie odpowiednich znaczników - kamizelek na mecz dla ekipy TV, które
uprawniają do filmowania pola gry.
4. Nie później niż 30 minut przed meczem (RM-30’) ekipa TV wraz z zatwierdzonym pozwoleniem
na filmowanie pola gry powinna odebrać odpowiednie znaczniki-kamizelki w miejscu wskazanym
przez Klub - gospodarza.

V.

Znaczniki - kamizelki
1. Ogólne zasady korzystania ze znaczników - kamizelek
1.1 W celu zoptymalizowania pracy wszystkich osób przebywających w obrębie płyty boiska przed,
w trakcie i po meczu, a także czytelnego rozróżnienia przedstawicieli mediów przebywających w
poszczególnych strefach - ze względu na stopień nabytych uprawnień - został opracowany
standardowy system znaczników - kamizelek.
1.2 Znaczniki musi posiadać obsługa techniczna, WidzewTV, Posiadający Prawa i Upoważnieni Nie
Posiadający Praw, a także Fotoreporterzy, którzy pracują w obrębie płyty boiska. Założenie
znacznika nie zwalnia z konieczności noszenia identyfikatora.

1.3 Jedynie dziennikarze pracujący na wizji są zwolnieni z obowiązku zakładania znacznika. Nie
zwalnia to ich jednak z konieczności noszenia identyfikatora.
1.4 Klub - gospodarz meczu wydaje odpowiednie znaczników przedstawicielom mediów.
1.5 Przedstawiciele mediów są zobowiązani do zdania znaczników po zakończeniu meczu w
miejscu wyznaczonym przez Klub. Klub - gospodarz prowadzi protokoły zdawczo-odbiorcze
dotyczące znaczników. Osoba otrzymująca i zwracająca znacznik potwierdza ten fakt podpisem.
Osoba otrzymująca znacznik ponosi odpowiedzialność za jego zwrot (Klub - gospodarz może
obciążyć finansowo osobę, która nie zwróci znacznika po meczu, a także odmówić wydania
akredytacji takiej osobie). Znaczniki dla mediów muszą mieć numery porządkowe.

2. Standardowe oznaczenia i kolory znaczników – kamizelek
2.1 Znacznik koloru GRANATOWEGO z białym oznaczeniem PP TV
Identyfikują osoby odpowiedzialne za produkcję sygnału TV, a także pracowników Nadawcy Meczu
na Żywo. Upoważniają do pracy w strefach na Murawie, Trybunach i w Strefie Szatni. Noszą je
wszyscy operatorzy kamer (w tym zespoły kamer przenośnych), a także technicy, operujący w tych
strefach.
Zaznacza się, że – z różnych względów – samo noszenie znacznika nie zezwala na dostęp do Strefy
Szatni.
Żaden przedstawiciel innej telewizji nie jest upoważniony do posługiwania się takim znacznikiem.
2.2 Znacznik koloru GRANATOWEGO z białym oznaczeniem „ TV”
Identyfikują osoby Posiadające Prawa TV oraz upoważniają do pracy w strefie Brzegu Boiska, a
także w strefie ,,Flash” Interview.
Nie upoważniają do filmowania pola gry.

2.4 Znaczniki koloru GRANATOWEGO z białym oznaczeniem „ MEDIA KLUB”
Identyfikują Media Klubowe zarówno gospodarzy, jak i gości – TV i FOTO – oraz upoważniają do
pracy w strefie Brzegu Boiska, a także w strefie ,,Flash” Interview. Dopuszczają wstęp do Strefy
Szatni oraz do Strefy Brzegu Boiska.
Odpowiedzialność za pracę osób ze znacznikami MEDIA KLUB ponosi rzecznik prasowy danego
Klubu lub inna wyznaczona przez rzecznika prasowego osoba reprezentująca Klub.
2.5 Znaczniki koloru SZAREGO z białym oznaczeniem „ FOTO”
Identyfikują fotoreporterów akredytowanych na mecz i mogących się poruszać w Strefie Brzegu
Boiska na zasadach opisanych w rozdziale I „Strefy Stadionu” pkt 2.
Nie pozwalają na wstęp do Strefy Szatni.

3. Znaczniki - standardowe zagospodarowanie powierzchni

3.1 Znaczniki – obsługa Klub
3.1.1. Znaczniki koloru POMARAŃCZOWEGO
„STEWARD – SŁUŻBA PORZĄDKOWA”

ODBLASKOWEGO z

czarnym oznaczeniem

Identyfikują służby porządkowe.
3.1.2. Znaczniki koloru ZIELONEGO ODBLASKOWEGO z czarnym oznaczeniem „STEWARD –
SŁUŻBA INFORMACYJNA”
Identyfikują służby informacyjne.
3.1.3

Znaczniki koloru ZIELONEGO (niejaskrawego)

Identyfikują chłopców do podawania piłek; dopuszczony jest inny kolor znaczników w przypadku kolizji ze strojami
meczowymi klubów i / lub sędziów.
3.1.4

VI.

Znaczniki koloru ZIELONEGO (niejaskrawego) z białym krzyżem Identyfikują noszowych.

Postanowienia końcowe
1. Tylko bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu upoważnia do przyznania bezpłatnej
akredytacji prasowej przedstawicielom mediów.
2. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wycofaniem przyznanej akredytacji prasowej.
3. Akredytacja prasowa nie upoważnia do korzystania z parkingu stadionu miejskiego przy al.
Piłsudskiego 138.

