Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich
Regionalny Kongres Kultury 2011
27-29 października 2011, Łódź

Niniejszy regulamin określa zasady udziału dziennikarzy i fotoreporterów w sesjach panelowych,
sesjach plenarnych i warsztatach związanych z Regionalnym Kongresem Kultury 2011.

§1.
W ramach akredytacji dziennikarze i fotoreporterzy otrzymują:
1. Identyfikator „MEDIA”
2. Materiały prasowe
3. Dostęp do Biura Prasowego Regionalnego Kongresu Kultury 2011 mieszczącego się w Łódzkim Domu
Kultury przy ul. Traugutta 18

§2
Akredytacje upoważniają do:
1. Otrzymania i wykorzystania materiałów prasowych i zdjęciowych;
2. Wstępu na wszystkie sesje plenarne, sesje panelowe oraz warsztaty;
3. Rejestrowania w dowolnej formie na wszelkiego rodzaju nośnikach wydarzeń związanych z Regionalnym
Kongresem Kultury 2011 oraz wywiadów z jego organizatorami, prelegentami i uczestnikami;
4. Korzystania z infrastruktury Biura Prasowego Regionalnego Kongresu Kultury 2011 udostępnionego przez
organizatorów w pomieszczeniach Łódzkiego Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w dniach
27-29 października w godz. 9.00-20.00. Organizatorzy zapewniają w Biurze Prasowym dostęp do
komputerów podłączonych do Internetu i drukarek, nieodpłatnych napojów (kawy, herbaty, wody mineralnej)
oraz przekąsek. Do dyspozycji akredytowanych dziennikarzy będą pozostawać pracownicy Biura
Prasowego, służący pomocą w nawiązaniu kontaktów z prelegentami i organizatorami.

§3
Zasady przyznawania i wydawania akredytacji
1. Wypełniony formularz Wniosku o akredytację, dostępny na stronie organizatora www.kongres-kultury.pl
w zakładce "Media", należy przesłać na adres: kbienkiewicz@nck.pl do dn. 26 października 2011 roku
włącznie;
2. O przyznaniu akredytacji zainteresowani dziennikarze zostaną powiadomieni e-mailem przesłanym na
wskazany we Wniosku adres poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin od otrzymania Wniosku przez
organizatorów;
3. Akredytacje będą wydawane wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających
osobowość prawną oraz oficjalnych serwisów internetowych na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub
zaświadczenia o współpracy z redakcją/agencją. Do wydania akredytacji nie wystarczy legitymacja
potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
4. Akredytacje wydaje się nieodpłatnie;
5. Akredytacje można odbierać między 27 a 29 października 2011 w godz. 8.30-20.00 w hallu głównym
Łódzkiego Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 oraz w hallu głównym Filharmonii Łódzkiej przy ul.
Narutowicza 20/22;
6. Akredytacje są ważne wyłącznie z legitymacją prasową lub zaświadczeniem z redakcji/agencji i dowodem
tożsamości;
7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas Kongresu identyfikator powinien być umieszczony
przez posiadacza akredytacji w miejscu widocznym dla organizatorów oraz uczestników Kongresu;
8. Organizator ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez osobę
akredytowaną postanowień niniejszego Regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela Biuro prasowe Regionalnego Kongresu Kultury 2011:
Katarzyna Bieńkiewicz
tel.: 605 301 630
kbienkiewicz@nck.pl
Katarzyna Tośta
tel.: +48 42 633 99 02
k.tosta@ldk.lodz.pl
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