
Regulamin systemu akredytacyjnego
Regulamin opisuje zasady przyznawania akredytacji na mecze Górnika Zabrze rozgrywane na 
Arenie Zabrze. Wszystkie redakcje oraz dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer 
zainteresowanych obsługą medialną meczów Górnika prosimy o zapoznanie się z poniższymi 
zasadami oraz ich przestrzeganie. Nie zastosowanie się do nich będzie skutkowało nieprzyznaniem 
lub odebraniem akredytacji.

I. Akredytacje

1. Biuro Prasowe Górnika Zabrze przyznaje akredytacje stałe na cały sezon oraz jednorazowe na 
poszczególne mecze. Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w Internetowym Biurze Prasowym 
Górnika Zabrze za pomocą systemu Accredito.com. Złożenie wniosku o akredytację, nie oznacza 
jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w Internetowym 
Biurze Prasowym.
2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na loży prasowej, w pierwszej kolejności rozpatrywane 
będą wnioski akredytacyjne redakcji regularnie informujących o Górniku Zabrze.
3. Wnioski o akredytacje muszą zostać złożone w terminach wskazanych przez Biuro Prasowe. W 
innych przypadkach nie będą rozpatrywane.
4. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu przy bramie 
wjazdowej na parking stadionu (od ul. Piłsudskiego), najwcześniej dwie godziny przed 
rozpoczęciem spotkania. Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie legitymacji prasowej lub 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na 
obiekt. Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym. Akredytacja powinna 
być umieszczona w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych.
5. Rodzaje akredytacji:
- PRASA
Upoważnia do przebywania na trybunie prasowej, sali konferencyjnej i przeprowadzania 
wywiadów w strefie mieszanej. Akredytacja nie upoważnia do przebywania w obrębie murawy.
- FOTO
Upoważnia do robienia zdjęć w specjalnych strefach w obrębie boiska oraz w sali konferencyjnej. 
Posiadacze takiej akredytacji zobowiązani są przed wejściem na płytę stadionu pobrać i nałożyć na 
siebie kamizelkę ze znacznikiem „FOTO”. Poruszanie się w obrębie boiska bez identyfikatora i 
kamizelki jest zabronione. Kamizelki dostępne są przy wejściu do sali konferencyjnej. Po 
zakończeniu spotkania, należy zwrócić kamizelkę.
- TV
Upoważnia do przeprowadzania wywiadów w strefie mieszanej oraz przebywaniu w wyznaczonym 
miejscu na murawie. W dniu meczu zawodnicy udzielają wywiadów telewizyjnych wyłącznie na tle
tablicy sponsorskiej. Do filmowania pola gry upoważnione są jedynie redakcje posiadające 
stosowne prawa.
6. Po każdym meczu Górnik Zabrze organizuje konferencję prasową z udziałem trenerów obu 
drużyn. Konferencja odbywa się 15 minut po zakończeniu spotkania.
7. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu stadionu lub 
regulaminu imprezy masowej, akredytacja może zostać zawieszona lub odebrana.


