
 
 
 
 
 

4. MIĘDZYNARODOWE DNI MESSIAENA GÖRLITZ-ZGORZELEC 

15.-19.01.2020 

 

Regulamin akredytacyjny dla przedstawicieli mediów: 
  

1. Akredytacje prasowe przyznawane są nieodpłatnie. 
2. Liczba akredytacji prasowych jest ograniczona. 
3. Liczba akredytacji prasowych jest ograniczona na redakcję. 
4. Akredytacje zostaną przyznane na podstawie zgłoszenia drogą mailową: 

(media@themusicpoint.net). 
5. Akredytacje są imienne i nie mogą zostać odstąpione osobom trzecim. 
6. Akredytacje nie uprawniają do wprowadzenia na teren wydarzenia osób trzecich. 
7. Zgłoszenia o akredytację będą uwzględniane do 13.01.2020 r.  
8. O przyznaniu akredytacji organizator poinformuje zainteresowanych do 14.01.2020 r. 

Akredytacja zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez ubiegającego się o 
akredytację. 

9. Nieotrzymanie przez osobę ubiegającą się o akredytację maila z jego potwierdzeniem 
oznacza nie przyznanie akredytacji przez organizatora. Organizator ma prawo do 
nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny. 

10. Akredytacja może zostać odebrana w dniach 15-19.01.2020 r. podczas każdego 
wydarzenia festiwalowego. Akredytacja zostanie wydana na podstawie dowodu 
osobistego lub legitymacji dziennikarskiej. 

11. Podczas festiwalu wymagane jest umieszczenie akredytacji w widocznym miejscu. 
12. Uzyskanie akredytacji zobowiązuje do zamieszczenia w reprezentowanych przez 

Akredytowanych mediach relacji z wydarzenia oraz wysłanie jej organizatorowi drogą 
elektroniczną lub pocztową. 

13. Wykonywanie zdjęć oraz filmowanie jest zabronione zarówno przed rozpoczęciem 
wydarzeń festiwalowych, jak i w jego trakcie. Istnieje możliwość wykonywania zdjęć w 
czasie przerwy oraz po zakończeniu wydarzenia w trakcie aplauzu. Po uzgodnieniu z 
organizatorami istnieje także możliwość wykonywania zdjęć podczas próby. 

14. Przedstawiciele mediów mają możliwość otrzymania zdjęć wykonywanych przez fotografa 
festiwalowego. Zdjęcia te mogą być swobodnie wykorzystywane w relacjach z wydarzenia. 

15. Wywiady z artystami mogą być przeprowadzone wyłącznie za zgodą i we współpracy z 
organizatorem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie udzielenia zgody na wywiad 
bez podawania powodu. 

16. Podczas festiwalu do dyspozycji przedstawicieli mediów są osoby kontaktowe. Znakiem 
rozpoznawczym osób kontaktowych jest identyfikator. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji w przypadku 
nieprzestrzegania przez osobę akredytowaną regulaminu lub nie wykonywanie poleceń 
wskazanych przez organizatora. 

 


