
Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i zasady 
obowiązujące przedstawicieli mediów 

  
1) Akredytacja nie może być odstąpiona innej osobie. O utracie akredytacji 
należy natychmiast poinformować media managera. 
  

2) Akredytacja dotyczy konferencji prasowej (7 lutego) oraz zawodów 
ORLEN Copernicus Cup Toruń 2023 (8 lutego). 
  

3) Akredytację należy okazywać ochronie. W trakcie realizacji czynności 
dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza 
w miejscu widocznym dla służb porządkowych i organizatorów. 
  

4) Akredytacja nie upoważnia do wejścia na bieżnię oraz strefę 
rozgrzewkową zarówno przed, jak i po mityngu. Wyjątek stanowi 
ceremonia otwarcia i możliwość wpuszczenia fotoreporterów przez szefa 
foto. 
 
5) Zabronione jest nagrywanie zawodów wideo przez akredytowanych 
dziennikarzy. Głównym nadawcą telewizyjnym jest Polsat Sport. Wyjątek 
stanowią redakcje posiadające pisemną zgodę nadawcy telewizyjnego oraz 
organizatora. 
  

6) Dziennikarze w swoich materiałach zobowiązani są do używania 
aktualnej nazwy wydarzenia – ORLEN Copernicus Cup. 
  

7) Przedstawicieli mediów obowiązują zasady etyki dziennikarskiej 
i profesjonalnego zachowania wobec innych uczestników zawodów. 
Stanowczo zakazane jest: 

a. Ingerowanie w zachowanie zawodników, trenerów i sędziów. 
b. Zmuszanie zawodników, trenerów i sędziów do wypowiedzi poza 

konferencją prasową lub w przypadku odmowy odpowiedzi. 
c. Wchodzenie do strefy post event.  
d. Głośne komentowanie zachowania lub wypowiedzi zawodników, 

trenerów lub sędziów. 
e. Zbieranie autografów i pozowanie do zdjęć z zawodnikami lub 

trenerami.  
f. Używanie dyktafonów i kamer poza mixed zone bez zgody media 

managera. 
g. Kibicowanie zespołom, oklaskiwanie akcji lub wyrażanie emocji 

podczas lub po meczu, o charakterze odbiegającym od elementów 
wykonywanej pracy dziennikarskiej. 



8)  Przedstawiciel mediów podporządkuje się do wytycznych World 
Athletics oraz organizatora dotyczących przestrzegania zasad higieniczno-
sanitarnych.  
 

9) Fotografowie zajmują miejsca za bandami. Dozwolone jest poruszanie się 
za bandami, obowiązuje całkowity zakaz wejścia na bieżnię za wyjątkiem 
osób z kamizelkami infield. Zakaz obejmuje także strefę rozgrzewkową. 
  

10) Organizator udostępni bezpłatnie wszystkim zainteresowanym 
redakcjom zdjęcia z mityngu. 
  

11) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trybunie 
prasowej i innych dostępnych dla mediów miejscach. 
  

12) Organizator ma prawo unieważnić akredytację w przypadku naruszenia 
przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego 
naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków 
dziennikarskich. 
  

13) Regulamin pracy PRESS/PHOTO może być aktualizowany zgodnie z 
aktualnym wytycznymi World Athletics i organizatora. Wszystkie wywiady 
w formie VIDEO należy nagrywać na tle ścianki sponsorskiej/medialnej.  


