
FORMULARZ AKREDYTACYJNY

REDAKCJA

ADRES REDAKCJI

dziennik tygodnik miesięcznik

radio TV portal internetowy

MEDIA

DANE KONTAKTOWE 
DZIENNIKARZA

IMIĘ I NAZWISKO 
DZIENNIKARZA 
FOTOGRAFA

KONTAKT Z REDAKCJĄ
TELEFON E-MAIL STRONA WWW

TELEFON E-MAIL

WNIOSKODAWCA

Prosimy o rzetelne wypełnienie pól akredytacji

Po wypełnieniu wszystkich pól wniosek należy zapisać poprzez wybranie funkcji Plik -> 
Zapisz jako... -> Nazwa wnioskodawcy

Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres e-mail: pbfiejdasz@gmail.com



ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

1. Wyłącznym dysponentem akredytacji  prasowych jest Automobilklub Małopolski w Krośnie, zwany
także Organizatorem.

2. Wniosek akredytacyjny należy wysłać na adres e-mail:  pbfiejdasz@gmail.com najpóźniej do piątku
8 grudnia 2017 r. do godz. 12:00.

3. Akredytacja prasowa będzie udzielana wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku
4. Akredytacja  prasowa  może  być  udzielona  wyłącznie  osobie  pełnoletniej.  W  przypadku  osób

niepełnoletnich  wymagana  jest  zgoda  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  dostarczona  do  biura
prasowego w dniu odbioru akredytacji.

5. Pieczę nad akredytowaną osobą niepełnoletnią sprawuje rodzic lub opiekun prawny.
6. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja prasowa powinny być ubezpieczone od NNW
7. Akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez Automobilklub Małopolski  w każdym czasie

w przypadku niespełnienia wymagań akredytacyjnych lub naruszenia Regulaminu Organizacyjnego.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

1. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do 
poleceń Organizatora oraz postanowień Regulaminu Organizacyjnego.

2. Osoba akredytowana może przebywać w strefach wyznaczonych przez Organizatora.
3. Osoba akredytowana powinna posiadać widoczny dla wszystkich służb Organizatora identyfikator 

oraz kamizelkę odblaskową.
4. Organizator zapewnia dziennikarzom identyfikatory z opisem MEDIA.
5. Osoba akredytowana zgłasza chęć otrzymania kamizelki odblaskowej z opisem MEDIA.
6. Kaucja zwrotna za kamizelkę wynosi 50 zł, płatne przy odbiorze akredytacji w Biurze Prasowym.
7. Wydawanie akredytacji prasowych odbędzie się w Biurze Prasowym.
8. Biuro Prasowe będzie wydawało akredytacje prasowe zgodnie z następującym harmonogramem:

9 grudnia 2017 r. – sobota w godz. 10:00 – 14:00
Automobilklub Małopolski Krosno, T. Kościuszki 49
10 grudnia 2017 r. – niedziela w godz. 6:30 – 9:00
Remiza OSP w Bajdach

9. Biuro Prasowe będzie dostępne w czasie trwania 29. Rajdu Podkarpackiego w miejscach i 
godzinach pracy Biura Rajdu.

10. Zwrot kamizelek odblaskowych z opisem MEDIA odbywał się będzie po zakończeniu 29. Rajdu 
Podkarpackiego w Biurze Prasowym w Remizie OSP w Bajdach.

11. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie Biura Prasowego, wydawanie akredytacji oraz kontakt z 
mediami w imieniu Automobilklubu Małopolskiego jest Rzecznik Prasowy.

Kontakt:
Rzecznik Prasowy
Paweł Fiejdasz
tel. +48 505 758 680
e-mail: pbfiejdasz@gmail.com

Przesłanie wypełnionego wniosku akredytacyjnego jest równoznaczne z jego podpisaniem.
Potwierdzam prawidłowość podanych danych oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasady przyznania akredytacji prasowych oraz
zobowiązuję się do ich respektowania i wykonywania. 
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  podanych danych osobowych przez Automobilklub  Małopolski  jako  administratora  tych  danych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu obsługi akredytacji prasowych.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

mailto:pbfiejdasz@gmail.com
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