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1. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją biura prasowego ONICO Warszawa, na
podstawie wypełnionych formularzy akredytacyjnych znajdujących się na platformie
accredito.com.
2. Akredytacje prasowe przyznawane są wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom mediów
tradycyjnych i internetowych, zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną.
3. Akredytacje prasowe uzyskać mogą jedynie osoby pełnoletnie.
4. Złożenie wniosku o akredytację jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Zakres przetwarzanych
danych osobowych obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, nazwę, adres e-mail, adres do
korespondencji, telefon, inne dane niezbędne w celu wymaganym zakresem prowadzonej
współpracy. ONICO Warszawa uprawniony jest do przetwarzania również innych danych
osobowych jeżeli jest to niezbędne w ramach prowadzonej współpracy, w tym również działania
o charakterze marketingowych, informacyjnym czy statystycznym.
5. Istnieją dwa rodzaje akredytacji:
a) stałe – na wszystkie mecze , w których ONICO Warszawa występuje w roli gospodarza
w ramach rozgrywek PlusLigiw sezonie 2017/2018; wnioski o akredytacje (wymagane jest
wypełnienie wszystkich pól formularza) przyjmowane są przez platformę accredito.com do dnia
30.09.2017;
b) jednorazowe – na jeden konkretny mecz drużyny ONICO Warszawa, w którym
występuje w roli gospodarza; wnioski o akredytacje (wymagane jest wypełnienie wszystkich pól
formularza) przyjmowane są poprzez platformę accredito.com, najpóźniej w dniu roboczym
poprzedzającym mecz.
6. Każdej redakcji przysługują dwie akredytacje na cały sezon: dla dziennikarza piszącego i dla
fotoreportera. W wyjątkowych przypadkach, decyzją biura prasowego, mogą zostać przydzielone
kolejne akredytacje.
7. Patroni medialni drużyny mają do dyspozycji liczbę akredytacji określoną odrębnymi
umowami.
8. Akredytacje będzie można odbierać:
a) stałe – w dniu pierwszego meczu, na godzinę przed jego rozpoczęciem, przed każdym
kolejnym meczem oraz w siedzibie klubu – po uprzednim umówieniu telefonicznym;
b) jednorazowe – w dniu meczu, na który przyznana zostanie akredytacja, na godzinę
przed jego rozpoczęciem.
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10. Akredytacja prasowa upoważnia do wstępu do loży prasowej, na sektory dla publiczności w
celu realizacji czynności dziennikarskich oraz do sali konferencyjnej.
11. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do posiadania legitymacji prasowej. Akredytacje bez
legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich uważa się za nieważne.
12. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej
posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych, organizatorów oraz obsługi.
13. ONICO Warszawa nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zniszczenia w trakcie
przedmeczowej rozgrzewki i samego meczu urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy
(laptopy, dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery itp.), należących do posiadaczy akredytacji.
14. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym
przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.
15. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej i
profesjonalnego zachowania wobec innych uczestników meczu. Zabronione jest:
a) wchodzenie na boisko i do strefy wokół boiska;
b) wchodzenie do szatni drużyn;
c) przeprowadzanie wywiadów poza strefą mieszaną, tzw. mixed zone;
d) rejestrowanie obrazu z meczów drużyny ONICO Warszawa;
e) zasłanianie reklam znajdujących się w hali, w której odbywa się mecz.
16. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do używania w relacjach i sprawozdaniach z meczów
oraz artykułach dotyczących ONICO Warszawa oficjalnej i pełnej nazwy drużyny.
17. Biuro prasowe ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej
posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w
czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.

