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Zasady pracy przedstawicieli mediów akredytowanych na mecze domowe Widzewa
w sezonie 2019/2020 (w stanie epidemii)
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Przedstawiciele mediów akredytacje prasowe odebrać będą mogli w wejściu nr 6 na około godzinę
przed rozpoczęciem meczu.
Dziennikarze z akredytacjami typu PRASA/INTERNETE/RADIO/TV będą mogli skorzystać z trybuny
prasowej zlokalizowanej na III. piętrze trybuny A, z zastrzeżeniem, że przy jednym stoliku
medialnym siedzieć może jedna osoba. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odstępów.
Fotoreporterzy (odbiór akredytacji jak wyżej, w wejściu nr 6) korzystać będą mogli jedynie z miejsc
w dwóch pierwszych rzędach sektorów B6, D1 i C11 (o ile w przypadku tego ostatniego negatywnej
opinii nie wyrazi delegat PZPN). Będą oni mogli również przemieszczać się między tymi sektorami
wzdłuż trybuny C, na wysokości wyjść na sektory i również z tych wyjść robić zdjęcia.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do strefy 0 stadionu, czyli na płytę boiska i do jej
najbliższego otoczenia, w tym wyjścia z tunelu i strefy szatni.
Z uwagi na zalecenia sanitarne klub uprzejmie prosi o zachowanie dystansu i zajmowanie miejsc
w bezpiecznym odstępie.
Zgodnie z regulaminem medialnym Widzew Łódź SA nie jest możliwe rejestrowanie wideo pola
gry.
Pełne składy meczowe Widzewa i drużyny gości, wraz z listą rezerwowych i numerami wszystkich
zawodników opublikowane zostaną na oficjalnej stronie internetowej klubu: widzew.com na
około godzinę przed meczem.
Konferencja prasowa po meczu odbędzie się w trybie zdalnym i rozpocznie się ok. 15 minut po
zakończeniu meczu. Przeprowadzi ją rzecznik prasowy klubu gospodarza, a udział w niej wezmą
trenerzy i po jednym piłkarzu z każdej z drużyn.
Konferencja prasowa transmitowana będzie na żywo w ramach relacji meczowej prowadzonej
przez klub za pośrednictwem kanału klubowej telewizji WidzewTV w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/widzewtv.
Dziennikarze chcący zadać pytanie podczas konferencji prasowej będą mogli przekazać je
rzecznikowi prasowemu klubu gospodarza za pomocą SMS na numer tel. 664-488-201 (tak, by
uniknąć potencjalnych problemów mogących wynikać ze stosowania komunikacji internetowej)
do 10 minut po końcowym gwizdku.
W trakcie studia pomeczowego realizowanego w ramach transmisji na żywo, o której mowa w
punkcie 8, w miarę możliwości przeprowadzony zostanie również wywiad z przynajmniej jednym
piłkarzem drużyny gospodarzy (forma ta zastąpi strefę mieszaną, której klub z uwagi na
wprowadzone obostrzenia nie może zorganizować).
Zapis studia przedmeczowego, meczu, studia pomeczowego i konferencji prasowej dostępny
będzie cały czas na wskazanym kanale klubowej telewizji, do swobodnego wykorzystania w
dowolnym czasie.
Klub informuje jednocześnie, że złamanie jakiejkolwiek z powyższych zasad skutkować będzie
koniecznością opuszczenia stadionu i brakiem możliwości wnioskowania o akredytacje prasowe
na kolejne mecze Widzewa w bieżącym sezonie.
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