Regulamin przyznawania akredytacji prasowych
na pierwszy mecz 1/16 finału
UEFA Women’s Champions League 2016/2017
Medyk POLOmarket Konin – Brescia Calcio Femminile
5 października 2016, godz. 15.30
1. Warunkiem otrzymania akredytacji jest rejestracja na stronie
http://medykkonin.pl/index.php?tresc=dla_mediow oraz zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu w całości.
2. Proces przyjmowania wniosków akredytacyjnych na mecz 1/16 finału UEFA Women’s
Champions League 2016/2017 pomiędzy Medykiem POLOmarket Konin a Brescią Calcio
Femminile w Koninie rozpoczyna się 20 września 2016 roku i potrwa do 3 października 2016
roku. Wnioski nadesłane po 3 października 2016 roku nie będą rozpatrywane.
3. Każdy Użytkownik systemu rejestracyjnego jest zobowiązany do podania kompletnych
oraz prawdziwych danych.
4. Dane osobowe zbierane oraz przetwarzane w systemie rejestracyjnym
http://medykkonin.pl/index.php?tresc=dla_mediow wykorzystywane będą jedynie w procesie
wydawania przez KKPK Medyk Konin akredytacji na mecz 1/16 finału UEFA Women’s
Champions League 2016/2017 pomiędzy Medykiem POLOmarket Konin a Brescią Calcio
Femminile w Koninie.
5. Poprzez rejestrację w systemie http://medykkonin.pl/index.php?tresc=dla_mediow
Użytkownik wyraża, zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.
29.08.1997 (Dz. U. 133 poz. 833), zgodę na ich dalsze przetwarzanie.
6. Administratorem danych osobowych systemu rejestracyjnego jest
http://medykkonin.pl/index.php?tresc=dla_mediow jest KKPK Medyk Konin, z siedzibą w
Koninie, przy ul. Podwale 1.
7. Administrator systemu zobowiązuje się do nieujawniania danych Użytkownika, chyba że
zostanie zobowiązany przez prawo lub na przewidziane prawem żądanie uprawnionych
organów.
8. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do realizacji uprawnień wynikających z art. 32
ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych,
prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w
przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
9. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji przesyłane będą drogą elektroniczną
na adres e-mail podany w formularzu w ciągu 24 h od dokonania rejestracji w systemie.
10. Przesłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
11. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia.

12. W przypadku rezygnacji z akredytacji prosimy poinformować o tym Biuro Prasowe
KKPK Medyk Konin poprzez kontakt mailowy: media@medykkonin.pl.
13. Akredytacja ważna jest razem z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
14. Akredytacja upoważnia do wstępu do strefy pracy mediów, na trybunę prasową, do sali
konferencyjnej, do mixed zone oraz na płytę stadionu (zgodnie z zasadami przyjętymi przez
UEFA, opublikowanymi w broszurze „Regulations of the UEFA Women’s Champions
League 2016/2017”).
15. Podczas turnieju wszystkich przedstawicieli mediów bezwzględnie obowiązują zasady
zapisane w dokumencie „Regulations of the UEFA Women’s Champions League 2016/2017”.
Dokument w wersji oryginalnej dostępny jest pod adresem:
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/35/37/4
1/2353741_DOWNLOAD.pdf. Zasady dotyczące pracy mediów zawarte są w rozdziale XIII
„Media Matters”.
16. Najpóźniej na dwa dni przed meczem jego organizator (KKPK Medyk
Konin) prześle do akredytowanych przedstawicieli mediów szczegółowe zasady pracy
podczas imprezy (w języku polskim).
17. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają także inne regulacje UEFA.
18. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie klubu akredytacja musi być
umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i
technicznych KKPK Medyk Konin.
19. Osoby akredytowane, przebywające na terenie stadionu, na którym odbywać się będzie
mecz 1/16 finału UEFA Women’s Champions League 2016/2017 pomiędzy Medykiem
POLOmarket Konin a Brescią Calcio Femminile zobowiązane są stosować się do zaleceń
rzecznika prasowego KKPK Medyk Konin lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb
porządkowych.
20. Akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. W takim przypadku będzie ona
anulowana.
21. Klub ma prawo unieważnić akredytacje w przypadku naruszenia przez osobę
akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub
przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.
22. Wszelkie pytania dotyczące przyznawania akredytacji
http://medykkonin.pl/index.php?tresc=dla_mediow prosimy przesyłać na adres mailowy:
media@medykkonin.pl.
Kontakt:
Biuro Prasowe KKPK Medyk Konin,
e-mail: media@medykkonin.pl,
tel. +48 781 613 255.

