XXI Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 - 3 czerwca 2017
BIURO PRASOWE

REGULAMIN OBECNOŚCI EKIP TV
Regulamin określa zasady udziału dziennikarzy i członków ekip technicznych TV w XXI Spotkaniu Młodych LEDNICA
2000, które odbędzie się pod hasłem „Idź i kochaj!”, w dniu 3 czerwca 2017 roku.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Obsługę medialną spotkania wraz z procesem akredytacji i uzgodnień technicznych prowadzi organ organizatora Biuro Prasowe XXI Spotkania Młodych LEDNICA 2000.
Podstawą przyznania akredytacji jest ważna legitymacja prasowa i/lub zaświadczenie redakcji/agencji oraz ważny
dowód tożsamości.
Osobą kontaktową i decyzyjną w kwestiach technicznych i org. dotyczących obecność ekipy TV jest Dominika
Chylewska – Rzecznik Prasowy, Ewa Nagel – Szef Biura Prasowego, Sebastian Kamiński – Szef Ochrony.
Ekipę TV reprezentuje __________________________________________________________________________
Jednocześnie reprezentujący ekipę TV oświadcza że jego bezpośrednim przełożonym jest:
a. IMIĘ NAZWISKO:_______________________________________________________________________
b.

NR TELEFONU:_________________________________________________________________________

c.

STANOWISKO:_________________________________________________________________________

Szef ekipy TV zobowiązuje się do wypełnienia i przesłania grupowego formularza akredytacyjnego dla całego
zespołu realizującego materiał, do dnia 28 maja w formie elektronicznej na adres: media@lednica2000.pl.
Formularz dostępny jest do pobrania pod adresem: www.lednica2000.pl/media
a. Prosimy aby w formularzu wyszczególnić osoby, których obowiązki wymagają czasowego przebywania w
obrębie kopca Bramy Ryby (transmisja, wejścia na żywo, itp.).
b. Dla potrzeb realizacji materiału ze Spotkania, organizator umożliwia poruszanie się po utwardzonych
traktach na terenie Pól Lednickich. Szef ekipy TV zobowiązany jest do dostarczenia numeru
rejestracyjnego auta osobowego, dla którego przewiduje się ww. uprzywilejowanie. Informację tą
należy umieścić w formularzu. Liczba przepustek jest ograniczona.
c. Organizator udostępnia plac o wymiarach 10 x 8 m w bezpośrednim sąsiedztwie Biura Prasowego
z dostępem do energii elektrycznej, sygnału audio i video, zarezerwowany na potrzeby wozu
transmisyjnego i max. 2. wozów technicznych. Szef ekipy TV zobowiązany jest do dostarczenia numerów
rejestracyjnych dla których przewiduje się postój w wyżej wymienionym miejscu. Informację tę należy
umieścić w formularzu.
d. Miejscem postoju pojazdów niezgłoszonych w ramach pkt. 5b i 5c jest parking ogólny (poziom „PL”). Ze
względu na zdarzenia losowe i atmosferyczne, Organizator nie gwarantuje wjazdu samochodem na ten
parking.
7. Organizator informuje, że pojazdy parkujące niezgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5b i 5c będą odholowane
na koszt właściciela w trybie natychmiastowym.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do każdorazowego informowania osoby wskazanej w pkt. 4 regulaminu
w przypadku niereagowania szefa ekipy TV na łamanie niniejszego regulaminu, regulaminu prasowego
i regulaminu Spotkania, a w szczególności w przypadku:
a. poruszania się nieuprawnionymi pojazdami po Polach Lednickich,
b. parkowania w miejscach innych niż określonych w pkt. 5a i 5b,
c. rozpalania ognia na terenie Pól Lednickich,
d. zachowywania się w sposób niewłaściwy dla religijnego charakteru Spotkania.
9. Osoby, którym udzielono akredytacji są zobowiązane do:
a. przestrzegania regulaminu Spotkania,
b. zachowywania się w sposób niezakłócający akcji liturgicznej,
c. wykonywania poleceń służb porządkowych,
d. noszenia identyfikatora w widocznym miejscu,
e. przerwania realizacji materiału na każdorazową prośbę służb.
10. Akredytacja „TV” poziomu STANDARDOWEGO pozwala na wstęp do namiotu prasowego, dostęp do materiałów
prasowych w formie pisemnej i elektronicznej oraz swobodne poruszanie się po placu nabożeństwa za wyjątkiem:
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

a. terenu bezpośredniej akcji liturgicznej,
b. kopiec, na którym stoi Brama - Ryba (wyłączając specjalny, wydzielony SEKTOR PRASOWY),
c. drogi III Tysiąclecia (wyłączając pobocze u dołu drogi - patrz pkt. 12),
d. terenów oznaczonych tablicami z zakazem wstępu,
e. sztabu, ośrodka, dzwonnicy, wież obserwacyjnych ochrony i wież nagłośnienia,
f. innych stref wydzielonych przez Organizatora a nie ujętych w regulaminie.
Akredytacja „TV” poziomu WYŻSZEGO pozwala na czasowe i swobodne przebywanie w obrębie kopca Bramy Ryby
(transmisja, wejścia na żywo, itp.). Poza tym udogodnieniem, nie różni się niczym od akredytacji poziomu
STANDARDOWEGO.
Liczba akredytacji poziomu WYŻSZEGO jest ściśle ograniczona. W przypadku odmowy jej przyznania, będzie
istniała możliwość czasowego wstępu na kopiec bramy - Ryby z przedstawicielem Biura Prasowego. Z taką prośbą
prosimy o zwrócenie się do obsługi Biura Prasowego w dniu spotkania.
Obszar wzdłuż Drogi III Tysiąclecia, pomiędzy barierkami sektorów i skarpą Drogi jest obszarem czasowego
przebywania i poruszania osób akredytowanych.
W dniu 1 czerwca na adres podany w formularz, przesłane zostaną w podsumowaniu kompletne informacje
organizacyjne na temat pracy w dniu Spotkania (zasady, poziomy dostępu, plan sytuacyjny parkingów i miejsce
postojowych wraz z mapą dojazdu praca Biura Prasowego, itp.)
Organizatorzy proszą, aby osoby akredytowane przekazały w miarę możliwości zrealizowane materiały
Wspólnocie LEDNICA 2000 w ciągu 30 dni i wyraziły zgodę na ich wykorzystanie w celach archiwalnych i
promocyjnych. Materiały nt. Spotkania prosimy przesłać do Biura Prasowego na adres: media@lednica2000.pl
lub pocztą: Wspólnota LEDNICA 2000, Biuro Prasowe, ul. Kościuszki 99, 61-716, Poznań.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją
ostateczną.

___________________________
Data i czytelny podpis szefa ekipy

