REGULAMIN DLA MEDIÓW
ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRZEZ ORGANIZATORÓW
G2A ARENA DAFREAKZ MEET '19

ORGANIZATORZY
1. Organizatorami imprezy są:
1. CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w 36–002 Jasionka 953,
KRS 0000479017, numer REGON 146901684, NIP 1182094667
(os. Kontaktowa Adam Rybiński: +48 665 329 116)
2. Lemonade Studio Marcin Wójtowicz z siedzibą w 35-119 Rzeszów,
ul. Krajobrazowa 13/2 , numer REGON 061313303, NIP 7151791902
(os. kontaktowa Marcin Wójtowicz: +48 609 212 060)

AKREDYTACJA
1. O udzieleniu akredytacji będą decydować organizatorzy na podstawie oceny portfolio
zgłaszającego lub redakcji, którą ubiegający się o akredytację reprezentuje.
2. Zgłoszenia o udzielenie akredytacji foto/video przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej www.dafreakzmeet.com.
3. Ilość akredytacji jest ograniczona.
4. Akredytacja przyznawana jest imiennie.
5. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.

6. Akredytacje przeznaczone są dla dziennikarzy, fotoreporterów, operatorów obrazu i dźwięku
oraz dziennikarzy telewizyjnych i radiowych środków masowego przekazu o charakterze
międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym.
7. Akredytacje są przyznawane przez organizatorów imprezy na podstawie poprawnie
wypełnionego formularza akredytacyjnego na stronie internetowej www.dafreakzmeet.com.
Wniosek o akredytację nie będzie rozpatrywany w przypadku podania nieprawdziwych
danych.
8. Formularz akredytacyjny należy składać najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz.
23:59.
9. Wysłanie formularza akredytacyjnego jest równoznaczne z oświadczeniem z zapoznania się i
akceptacji regulaminu dla mediów oraz regulaminu imprezy oraz wiarygodności podanych
danych osobowych.
10. Wysłanie formularza akredytacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
Województwa Podkarpackiego oraz Lemonade Studio Marcin Wójtowicz do celu
przeprowadzenia procesu akredytacyjnego.
11. Ubiegający się o akredytację zostaną poinformowani o udzieleniu akredytacji drogą mailową
lub telefoniczną najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2019 roku do godz. 23:59.
12. Akredytacja zezwala na bezpłatne wejście na teren imprezy w dniach 27.04.2019 –
28.04.2019, udział w koncercie artysty (informacje zostaną zaktualizowane) oraz wejście do
strefy VIP bez dodatkowych benefitów przysługujących uczestnikom posiadającym bilet VIP.
13. Akredytacja nie uprawnia do wprowadzenia na teren imprezy osób towarzyszących.

ODMOWA PRZYZNANIA AKREDYTACJI, JEJ COFNIĘCIE ORAZ KARY
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz regulaminu imprezy, organizatorzy
mają prawo cofnąć lub odebrać akredytację.

3. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i
podlegają one odebraniu przez przedstawicieli organizatorów lub samych organizatorów.
4. Osoba składająca wniosek o akredytację, w chwili jej przyznania ponosi odpowiedzialność
prawną w przypadku spowodowania zagrożenia dla innych osób podczas imprezy oraz
akceptuje fakt, iż organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania lub
zaniechania osoby akredytowanej podczas wydarzenia.

OBSŁUGA PRASOWA
1. Akredytacje będą wydawane osobiście w punkcie informacyjnym organizatorów na terenie
G2A Arena – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Jasionka 953
2. Akredytacje będą wydawane od soboty 27.04.2019 od godz. 8.00 przez cały okres trwania
imprezy do dnia 28.04.2019 do godz. 13.00.
3. W trakcie realizacji czynności fotograficznych/dziennikarskich, akredytacja musi być
umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych,
informacyjnych, organizatorów oraz obsługi.

PORZĄDEK IMPREZY
1. Impreza G2A Arena DaFreakz Meet ‘19 odbywa się w Centrum Wystawienniczo
Kongresowym Województwa Podkarpackiego mieszczącym się pod adresem: Jasionka 953,
36-002 Jasionka
2. Wydarzenie ma miejsce w dniach 27-28 kwietnia 2019 roku w godzinach 13.00 - 24.00 oraz
11.30 – 18.00 (godziny wydarzenia mogą nieznacznie ulec zmianie).
3. Dokładny harmonogram imprezy znajduje się na stronie internetowej imprezy oraz
wybranych materiałach promocyjnych.

4. Harmonogram dla mediów zostanie zawarty w wiadomości potwierdzającej przyznanie
akredytacji (harmonogram może ulec zmianie, o czym zainteresowany zostanie
poinformowany drogą mailową).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie imprezy w
razie zaistnienia takiej konieczności. Wprowadzone zmiany nie dają podstawy prawnej do
żądania rekompensaty, odszkodowania, czy wszelkiego innego typu roszczeń prawnych.

