WNIOSEK AKREDYTACYJNY PGE IMME – GDAŃSK – 12.07.2019
Nazwa firmy wnioskodawcy:
Pełna nazwa redakcji:
Adres:
KRS:

REGON:

Telefon:

E-mail:

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:

□REPORTER
□FOTOREPORTER

Adres e-mail dziennikarza/fotografa:

Typ
Medium:

Nr dow. osobistego:

dziennik

tygodnik

miesięcznik

radio

TV

portal int.

□

□

□

□

□

□

Zasady udzielania akredytacji na PGE IMME:
1) akredytacja dziennikarska/foto będzie udzielana przez Ekstraligę Żużlową wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku
zainteresowanej redakcji wysłanego na adres p.szymkowiak@speedwayekstraliga.pl (dziennik, czasopismo lub portal
internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),
2) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniu i relacji z zawodów PGE IMME
oficjalnej nazwy zawodów, pełnych nazw drużyn PGE Ekstraligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,
3) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek
(do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),
4) akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania o którym
mowa w pkt 2 i 3,
5) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,
6) akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego
uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych,
7) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,
8) akredytacja może być niewydana lub cofnięta w każdym czasie bez podania przyczyny,
9) otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów
obowiązujących w PGE Ekstralidze (w tym w zakresie wymaganych oznaczeń).
Potwierdzam prawidłowość podanych danych oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasady przyznania akredytacji
i zobowiązuję się do ich respektowania i wykonywania.
Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Ekstraligę Żużlową 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.

Akredytować można się w dniach od 15.06.2019 do 09.07.2019.

________________________________________
Data i podpis osoby akredytowanej

______________________________________________________
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wnioskodawcy

