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REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH
w Miejskim Ośrodku Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku
Regulamin określa zasady udziału dziennikarzy i fotoreporterów w spektaklach, koncertach
i innych imprezach odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury im. Władsława Sebyły w
Kłobucku (MOK Kłobuck - Organizator).
ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI:
1. Akredytacje wydaje się wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie i
posiadających osobowość prawną, na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub
zaświadczenia o współpracy z redakcją. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja
potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
2. Wnioskować o przyznanie akredytacji mogą tylko redaktorzy naczelni i ich zastępcy lub
kierownicy działów. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą
rozpatrywane.
3. Akredytacja przyznawana jest na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o
akredytację – do pobrania ze strony www.mokklobuck.pl.
4. Dokładnie wypełniony wniosek o akredytację należy przesłać pocztą na adres: MOK
Kłobuck, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck lub zeskanowany mailem na adres:
info@mokklobuck.pl – z dopiskiem w temacie: Akredytacja - najpóźniej na tydzień przed
wybraną imprezą.
5. Jeżeli dziennikarz zamierza przeprowadzić wywiad z artystą bądź artystami należy zamieścić
taką informację we wniosku.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator odsyła zainteresowanym (mailem)
potwierdzenie przyznania akredytacji wraz z numerem przyznanej akredytacji i ewentualną
zgodę oraz zasady rejestracji wywiadu, o przeprowadzenie którego wnioskował.

7. Akredytacje wydawane są dwa dni przed imprezą w pokoju instruktorów (1 piętro) w
godzinach pracy MOK. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu odbioru
akredytacji, jednak nie może być on ustalony później niż dwie godziny przed startem
imprezy. Spóźnieni dziennikarze nie będą wpuszczani na teren imprezy.
8. Aby odebrać akredytację konieczne jest okazanie dowodu osobistego, podpisanie
oświadczenia o zapoznaniu się Regulaminu Przyznawania Akredytacji i wykupienie w kasie
biletu w cenie 1 PLN/osoba (jeżeli dziennikarz chce mieć miejsce siedzące).
9. Posiadacz akredytacji otrzyma identyfkator, który powinien zostać umieszczony w miejscu
widocznym dla Organizatora i pracowników obsługi.
10. MOK Kłobuck może odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny odmowy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia akredytacji ze względu na naruszenie przez
osobę akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu lub nieprzestrzeganie zasad
rejestracji imprezy, ustalonych wcześniej przez MOK Kłobuck.
12. Akredytacja traci ważność w dniu zakończenia imprezy.
13. W przypadku organizacji przez MOK Kłobuck projektu, na który składają się różne
wydarzenia kulturalne, realizowane w dłuższym okresie czasu (np. festwale), to zasady i tryb
przyznania akredytacji ustalany będzie indywidualnie z osobami chcącymi je otrzymać.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE POSIADACZY AKREDYTACJI PRASOWYCH:
1. Posiadanie akredytacji umożliwia przeprowadzanie wywiadów z artystami oraz
fotografowanie i flmowanie poszczególnych fragmentów imprezy.
2. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady przeprowadzania wywiadów,
fotografowania oraz flmowania ustalone przez MOK Kłobuck.
3. W momencie wykorzystania zrealizowanego materiału do publikacji posiadacz akredytacji
zobowiązuje się do umieszczenia w niej informacji o Organizatorze.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się artysty na spotkanie (wywiad).
5. Posiadacz akredytacji zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Przyznawania
Akredytacji.

