
REGULAMIN WSPÓŁPRACY TS PODBESKIDZIE S.A. Z MEDIAMI

I. ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI.

1.  Akredytacje  na  mecze  piłkarskie  drużyny  TS  Podbeskidzie  S.A.  rozgrywane  na  Stadionie
Miejskim przy ulicy Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej, przyznawane są przez klub na podstawie
odpowiednich  wniosków  akredytacyjnych  (akredytacje  stałe  lub  jednorazowe).

2. Wszystkie akredytacje prasowe przyznawane są bezpłatnie.

3. O przyznanie akredytacji wnioskować powinni redaktorzy naczelni lub szefowie działu 
sportowego danej redakcji – prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych. W innym przypadku 
klub może odmówić przyznania akredytacji.

4. Wnioski o akredytację należy składać przez system accredito.com. Adres wirtualnego biura 
prasowego klubu: https://accredito.com/pl/tspodbeskidzie

5. Wnioski o akredytację muszą zawierać:
• imię i nazwisko wnioskującego
• numer PESEL wnioskującego
• nazwę redakcji
• rodzaj akredytacji,
• dane kontaktowe (telefon, e-mail)

6. Rodzaje akredytacji:
•  Akredytacje stałe – przyznawane na wszystkie mecze danej rundy rozgrywkowej na podstawie
wniosku  złożonego  w  systemie  accredito.com  w  terminie  ustalonym  jako  czas  na  składanie
wniosków o akredytacje stałe. Tylko w wyjątkowych sytuacjach klub może wydać akredytację po
upływie tego terminu.
• Akredytacje jednorazowe – przyznawane na poszczególne mecze zespołu TS Podbeskidzie S.A.
w roli gospodarza. Wnioski o akredytację należy składać najpóźniej do godziny 12:00 roboczego
dnia  poprzedzającego  mecz.  W  przypadku,  gdy  mecz  jest  rozgrywany  w  niedzielę,  wnioski
przyjmowane są do godz. 12:00 w piątek.

7.  W  przypadku  dużego  zainteresowania  meczem  bądź  daną  rundą  rozgrywkową  klub  może
ograniczyć liczbę przyznawanych akredytacji jednorazowych i stałych.

8. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji
przez klub.

9. O przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji wnioskujący informowani są e-mailowo.

10. Akredytacje są ważne wraz z legitymacją prasową lub innym dokumentem potwierdzającym
tożsamość.

https://accredito.com/pl/tspodbeskidzie


11.  Odbiór  akredytacji  będzie  możliwy  w  siedzibie  klubu  TS  Podbeskidzie  S.A.  przed
rozpoczęciem  danej  rundy  (akredytacje  stałe)  oraz  przed  każdym  meczem  (akredytacje
jednorazowe).

12. Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny oraz jej
cofnięcia w przypadku naruszenia klubowych regulaminów.

II. UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW W MECZACH DRUŻYNY
TS PODBESKIDZIE SA

1.  Spotkania  drużyny  TS  Podbeskidzie  S.A.  w  roli  gospodarza  rozgrywane  są  na  Stadionie
Miejskim w Bielsku-Białej przy ulicy Rychlińskiego 21.

2. Wejście na stadion dla przedstawicieli mediów znajduje się od ul. Rychlińskiego.

3. Przedstawiciele mediów prasowych, radiowych, internetowych i telewizyjnych mogą przebywać
na terenie obiektu wyłącznie z widoczną akredytacją prasową, zgodną z legitymacją prasową lub
innym dokumentem tożsamości.

4. Odbiór akredytacji  prasowej w dniu meczu możliwy jest  przed wejściem na obiekt,  na dwie
godziny przed rozpoczęciem spotkania, za okazaniem legitymacji prasowej bądź innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.

5. Dziennikarze typu FOTO oraz TV zobowiązani są do posiadania kamizelek, które odebrać można
na recepcji dla mediów.

6. Dla dziennikarzy dostępne przed meczem a także w przerwie i po meczu jest Pomieszczenie
pracy mediów, obok sali konferencyjnej.

7. Zabroniony jest zapis wideo pola gry w trakcie meczów poza operatorami uprawnionych do tego
redakcji telewizyjnych.

8. Fotografowanie meczów piłkarskich może być wykonywane wyłącznie ze stref oznaczonych za
bramkami przez dziennikarzy posiadających akredytacje typu FOTO i założone kamizelki klubowe.

9.  Przemieszczanie się  w obrębie  płyty boiska dziennikarzy typu FOTO oraz  TV możliwe jest
wyłącznie w trakcie przerwy w grze, w wyznaczonych do tego strefach.

10. Przeprowadzanie wywiadów pomeczowych przez dziennikarzy typu TV możliwe jest po zejściu
zawodników z płyty boiska, wyłącznie na tle klubowych ścianek.

11. Dziennikarze typu PRASA mogą zajmować miejsca na trybunie prasowej, w wyznaczonych do
tego celu pomieszczeniach.

12. Konferencja prasowa odbywa się w sali konferencyjnej około 15 minut po zakończeniu meczu.
Uczestniczyć mogą w niej dziennikarze posiadający akredytacje prasowe każdego rodzaju.

13. Dostęp do strefy mieszanej możliwy jest dopiero po zejściu zawodników obu drużyn do szatni 
i za okazaniem akredytacji prasowej (przed lub po konferencji prasowej).



14. Wykonywanie wszelkich czynności medialnych na terenie obiektu podlega nadzorowi Biura
Prasowego  TS  Podbeskidzie  S.A.  oraz  służb  porządkowych  i  informacyjnych.  Odstępstwo  od
przyjętych zasad możliwe jest tylko po uzgodnieniu z przedstawicielem klubu.

15. TS Podbeskidzie S.A. jako organizator imprez masowych zastrzega sobie wyłączne prawo do
interpretacji powyższych przepisów.

16. Dziennikarze uczestniczący w meczach piłkarskich z udziałem drużyny TS Podbeskidzie S.A.
zobowiązani są do przestrzegania klubowych regulaminów, zamieszczonych na stronie internetowej
Klubu.

17.  W przypadku  naruszenia  regulaminu  w  sposób  narażający  Klub  na  karę  finansową,  Klub
zastrzega sobie prawo do obciążenia karą redakcji, której przedstawiciele dopuścili się naruszenia.


