
 

 

 

 

 

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH 
 

 

1. Rodzaje akredytacji: 

 

 Akredytacja stała – na wszystkie mecze drużyny JKH GKS Jastrzębie rozgrywane na 

Lodowisku Jastor (44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 6A), w ramach rozgrywek 

Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2021/2022. 

 Akredytacja jednorazowa – na jeden konkretny mecz drużyny, rozgrywany na 

Lodowisku Jastor (44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 6A), w ramach rozgrywek 

Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2021/2022. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI W RAMACH AKREDYTACJI 

 

 

1. Każdej redakcji przysługuje określona ilość akredytacji na sezon. W wyjątkowych 

przypadkach, decyzją zarządu, mogą zostać ograniczone ilości wydawanych 

akredytacji. Informujemy, że jednorazowo na obiekcie w dniu meczu może przebywać 

maksymalnie trzech przedstawicieli jednej redakcji. 

2. W celu uzyskania akredytacji należy wypełnić formularz na stronie:  

https://jkh.pl//akredytacja-prasowa 

3. O przyznaniu akredytacji redakcja składająca wniosek zostanie poinformowana drogą 

elektroniczną e-mail.  

4. Akredytacje będzie można odbierać: 

 

 Akredytacja stała – w godzinach pracy biura JKH GKS Jastrzębie przy Al. Jana Pawła II 

6A lub w dniu meczów na półtorej godziny przed jego rozpoczęciem w kasie biletowej. 

 Akredytacja jednorazowa – w dniu meczu, na który przyznana zostanie akredytacja, na 

półtorej godziny przed jego rozpoczęciem w kasie biletowej. 

 

5. Akredytacje wydawane są na podstawie ważnych legitymacji prasowych. 

6. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich,  

 

 

 

 

https://jkh.pl/akredytacja-prasowa


 

 

 

 

 

uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała 

akredytację osobie nieupoważnionej, cofnięty zostanie wstęp na mecze do odwołania. 

7. Akredytacja uprawnia do poruszania się w wybranych strefach według rozkładu 

opisanego na akredytacji. Prosimy podczas imprezy stosować się do wszystkich 

poleceń Organizatorów. 

8. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez 

jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych, organizatorów oraz 

obsługi. 

9. W trakcie meczów hokejowych fotoreporterzy mogą przebywać w wyznaczonych dla 

nich strefach. 

10. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów 

porządkowych obowiązujących na Lodowisku Jastor, w tym – w szczególności – 

Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Lodowiska Jastor. 

11. Ubiegający się o akredytację przedstawiciele mediów zobowiązani są wyrazić zgodę na 

przetwarzanie przez klub danych osobowych w ramach procesu akredytacyjnego. 

12. Posiadacz akredytacji wyraża również zgodę na udostępnienie i wykorzystywanie 

materiałów z imprez, i z udziałem zawodników JKH GKS Jastrzębie do celów 

marketingowo-reklamowych na rzecz klubu i podmiotów z nim współpracujących. 

13. Zarząd ma prawo nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny. 

14. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość 

wyrobienia duplikatu. Koszt wyrobienia kolejnych duplikatów wynosi 25,00 zł. 

15. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom 

wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę. 

16. Zarząd ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej 

posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych 

obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich. 

17. Prowadzenie relacji na żywo z imprez organizowanych i z uczestnictwem JKH GKS 

Jastrzębie jest zabronione w każdej formie. W takich przypadkach konieczne jest 

uzyskanie specjalnej zgody. Niezastosowanie się do tych wytycznych powoduje 

automatyczne cofnięcie akredytacji i konieczność natychmiastowego opuszczenia 

Lodowiska Jastor. 

18. Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, Al. Jana Pawła 

II 6A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą 

przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na wniosek akredytacyjny. 


