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Nazwa firmy wnioskodawcy: 
 

Pełna nazwa redakcji:  
 

Adres: 
 

Telefon: E-mail: 

KRS: 
 

REGON:  NIP:  Nr rej. sąd dz/czasop. 

Imię i nazwisko dziennikarza/fotografa (także nr 
polisy w przypadku fotografa): 
 
 
 

Imię, nazwisko, telefon i e- mail osoby 
kontaktowej w redakcji: 

Data urodzenia: 
 
 

Nr dow. osobistego: Adres e-mail dziennikarza/fotografa: 

Typ                   dziennik         tygodnik        miesięcznik        radio        TV         portal int. 
Medium:                 □                   □                      □                       □            □                □ 

 
Zasady przyznawania akredytacji stałych na sezon 2017: 
1. Akredytacja dotyczy meczu 2. Ligi Żużlowej organizowanego na Stadionie Miejskim im. Płk. Franciszka Hynka 
w Gnieźnie 
2. Akredytacja jest bezpłatna i przyznawana na podstawie nadesłanego do klubu wniosku. 
3. Wnioski akredytacyjne należy nadsyłać do dnia poprzedzającego mecz, do godziny 22.00. Zgłoszenia po tym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Fotoreporter zobowiązany jest dołączyć oświadczenie dotyczące posiadania ubezpieczenia NNW 
(obowiązkowo). Zastrzegamy możliwość weryfikacji tego oświadczenia. 
5. Jedna redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji (dziennikarz + fotoreporter). 
Przyznawane są one tylko osobom pełnoletnim. 
6. Akredytacje otrzymują przedstawiciele mediów o ugruntowanej pozycji na rynku. Dziennik, czasopismo lub 
portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism. Dana redakcja 
powinna publikować informacje związane ze sportem żużlowym. 
7. Potwierdzenia udzielenia akredytacji przesłane będą niezwłocznie mailem., odbiór identyfikatorów oraz 
opasek odbywać się będzie przed imprezą, w punkcie prasowym, zlokalizowanym przy bramie wjazdowej na 
stadion.  
 
Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień 
regulaminów sportu żużlowego na 2017 r. oraz regulaminu stadionu przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. 
 
Potwierdzam prawidłowość podanych danych oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasady przyznania akredytacji i 
oraz zobowiązuję się do ich respektowania i wykonywania. 
 
Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Klub i podmioty upoważnione przez Klub jako 
administratora tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przyjmuję do 
wiadomości, że mam prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. 
 
 
 
    
________________________________________  ______________________________________________________ 
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Data i podpis osoby akredytowanej    Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wnioskodawcy 


