
Wewnętrzne zasady udzielania akredytacji prasowych
Wilki Krosno SA na sezon 2020

1. Akredytacje prasowe na mecze ligowe i inne imprezy organizowane przez Wilki 
Krosno SA udzielane są przez Wilki Krosno SA ;

2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji 
działaczom, kibicom, fundacjom, itp.;

3. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub 
szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i 
fotoreporterów nie będą rozpatrywane;

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski akredytacyjne przesłane na adres mailowy
biskup@wilkikrosno.pl na drukach dostępnych na stronie internetowej klubu 
wilkikrosno.pl;

5. Wnioski o akredytacje stałą na sezon 2020 należy składać do 27 lipca 2020 do 
godz.12:00. Wnioski o akredytację jednorazowe należy składać najpóźniej do 
godziny 19.00 na trzy dni przed datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w 
sobotę ostatnim dniem jest środa);

6. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne oraz poprawnie wypełnione i 
wysłane w wyznaczonym terminie. Wnioski, które zostaną wysłane po określonym 
terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

7. Informacja o przyznaniu będzie wysłana na adres e-mail dziennikarza podany we 
wniosku akredytacyjnym;

8. Akredytacje wydane na cały sezon nie obowiązują na imprezy, dla których 
przewidziano odrębną procedurę akredytacyjną;

9. Każdy dziennikarz i fotoreporter zobowiązany jest do noszenia w widocznym 
miejscu identyfikatora oraz legitymacji prasowej.

10. Fotoreporterzy i akredytowani dziennikarze winni stosować się do ogólnego 
regulaminu przyznawania akredytacji prasowych, oraz wszelkich przepisów 
dotyczących pracy dziennikarzy i fotoreporterów, w tym szczególnie do zapisów 
Regulaminu Organizacyjnego Rozgrywek DM I i II ligi, a także Regulaminu 



Sanitarnego PZM

11. Fotoreporterzy i dziennikarze winni stosować się do poleceń wydawanych przez
sędziego zawodów, organizatorów, w tym do zaleceń służb ochrony i służb 
informacyjnych zawodów;

12. Klub Wilki Krosno SA zastrzega, że w przypadku łamania regulaminu ma prawo 
cofnięcia akredytacji, w tym cofnięcia akredytacji ze skutkiem natychmiastowym;

13. Klub Wilki Krosno SA zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych zasad 
przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w sezonie 2020


