
Warunki i regulamin przyznawania akredytacji prasowych na Galę Disco vol.3 
§1 Informacje ogólne 
1. Niniejszy regulamin, określa zasady przyznawania i warunki korzystania z akredytacji prasowych 

w ramach festiwalu Gala Disco vol. 3 organizowanego przez Events Factory 

2. Gala Disco vol.3 zwana dalej Imprezą odbędzie się 28 stycznia 2017 roku w Hali Widowiskowo 
Sportowej RCS w Lubinie, ul. Odrodzenia 28 b. 

3. Akredytacje uprawniają do wejścia na teren festiwalu pod nazwą Gala Disco vol.3  oraz do stref 
przewidzianych dla prasy. 

§2 Zasady przyznawania akredytacji 
1. Aby otrzymać akredytację należy przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy pod adres e-mail: 

n.duda@ev-factory.pl  najpóźniej tydzień przed dniem festiwalu, to jest do dnia 20 stycznia 2017 roku. 

2. Akredytacje przyjmuje Natalia Duda . 
3. Akredytacje są bezpłatne i mogą je otrzymać przedstawiciele mediów: radia, prasy, telewizji, 

dziennikarze ze stron internetowych, agencje foto-prasowe, fotografowie portali internetowych o 
profilach: muzycznym, rozrywkowym lub kulturalnym. Każda redakcja może starać się o określoną ilość 
akredytacji. 

4. Organizator ma prawo do rozpatrzenia przyznawania akredytacji, a co za tym idzie zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia zgłoszenia. 

5. W ramach otrzymanej akredytacji prosimy o zamieszczenie i promocję danego wydarzenia, przed i po 
festiwalu na łamach swojego pisma, portalu internetowego, radia itp. 

6. Informacja z potwierdzeniem o przydzielonych akredytacjach nastąpi droga elektroniczną bądź 
telefoniczną najpóźniej na 2 dni przed Imprezą. 

§3 Odbiór akredytacji 
1. Akredytacje należy odebrać osobiście u Organizatora w czasie trwania Festiwalu( w kasie biletowej 

przed wejściem) lub dowolnej formie ustalonej z osobą odpowiedzialną za wydawanie akredytacji. 
Osoba akredytowana będzie miała obowiązek posiadać dokument poświadczający tożsamość oraz 
musi znajdować się na liście akredytowanych osób. 

2. Po pozytywnej weryfikacji osobie akredytowanej zostanie wydany  identyfikator na smyczy 
uprawniający do poruszania się w przydzielonych strefach festiwalu. Identyfikator na smyczy należy 
nosić w widocznym miejscu. 

3. W przypadku braku na liście dziennikarza, któremu akredytacja została przyznana, jej wydanie może 
nastąpić po zgodzie Natalii Dudy na miejscu. 

§4 Zasady korzystania z akredytacji 
1. Posiadacz akredytacji może w dowolnym momencie zostać poproszony przez obsługę Festiwalu o 

okazanie dokumentu tożsamości. W wypadku stwierdzenia niezgodności danych z akredytacji ze 
znajdującymi się w okazanym dokumencie (imię i nazwisko), organizator ma prawo taką akredytację 
unieważnić. Osoba, której taka akredytacja zostanie odebrana, będzie musiała niezwłocznie opuścić 
teren Gali Disco vol.3 

2. Osoba zachowująca się niewłaściwie, nie stosująca się do poleceń organizatorów, w szczególności 
opiekuna mediów, lub działająca na szkodę festiwalu– może zostać usunięta z terenu festiwalu, w takim
przypadku akredytacja zostanie unieważniona. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia w możliwości 
fotografowania/filmowania. W przypadku braku zgody wykonawców/managementu wykonawców na 
fotografowanie/filmowanie/utrwalanie jakąkolwiek techniką koncertów na Imprezie, zakaz taki 



obowiązuje jednocześnie akredytowanych fotoreporterów/ekipy filmowe/operatorów 
kamer/wszystkich utrwalających materiał podczas Festiwalu. 

4. W przypadku wywiadów z gwiazdami, warunki ustala artysta / zespół oraz organizator. Zgłoszenie chęci
przeprowadzenia wywiadu musi być min.3 dni przed Galą Disco vol. 3 w zgłoszeniu musi być 
wyszczególnione z jakimi artystami redakcja chciałaby przeprowadzić wywiady. Organizator po 
konsultacjach z managmentami poinformuje o możliwości oraz możliwych godzinach przeprowadzenia 
wywiadów. 

§5 Zasady dot. fotografowania 
1. Dodatkowe zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz 

wytyczne od poszczególnych artystów, przekazane zostaną osobom akredytowanym oraz ekipom 
telewizyjnym i video rejestrującym najpóźniej w dzień Imprezy. 

2. Prosimy o zachowanie zasad savoir vivre podczas wykonywania swojej pracy dziennikarskiej / 
fotoreporterskiej. 

§6 Postanowienia końcowe 
1. Osoby akredytowane odpowiadają za swój sprzęt, organizatorzy festiwalu nie odpowiadają za 

ewentualne uszkodzenie, zniszczenie, zalanie czy kradzież sprzętu. 

2. Osoby akredytowane zobowiązują się do przekazania informacji o publikacjach, relacjach z Gali Disco w
dniu publikacji.  Może to nastąpić drogą elektroniczną wysyłając materiał lub link na adres n.duda@ev-
factory.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują wytyczne wskazane przez 
Organizatora oraz opiekuna mediów, który zostanie przedstawiony akredytowanym dziennikarzom w 
dniu Imprezy. 


