
 

 

REGULAMIN DLA AKREDYTOWANYCH DZIENNIKARZY 

45. Święto Róży 6 - 8 września 2019 

1. Święto Róży jest imprezą odbywającą się w dniach 6 – 8 września 2019, organizowaną przez 
Kutnowski Dom Kultury na którą obowiązują 2 rodzaje akredytacji.  
Akredytacja Imprezy Masowej – obowiązująca jedynie podczas koncertów na Scenie Ochnia. Każdej 
redakcji przysługują maksymalnie dwie takie imienne akredytacje. Jednocześnie pełni ona funkcję 
Akredytacji zwykłej. 
Akredytacja zwykła – obowiązująca podczas koncertów na Scenie Rynek, w Kutnowskim Domu 
Kultury oraz innych miejscach gdzie odbywają się wydarzenia Święta Róży 2019.  
2. Dziennikarze zainteresowani reportażem są proszeni o zapoznanie się z niniejszym regulaminem 
realizacji materiałów reporterskich oraz podpisanie. 
3. Podpisany regulamin należy dostarczyć do Kutnowskiego Domu Kultury (Robert Strębski pokój nr 
117, tel. 502905995) lub podpisany skan wysłać na adres email: robertstrebski@kdk.net.pl najpóźniej 
do 4 września do godz. 16:00. 
5. Akredytowani  dziennikarze otrzymają identyfikatory lub w przypadku Imprezy Masowej 
identyfikatory oraz opaski na rękę odpowiedniego koloru, umożliwiające pracownikom Ochrony 
identyfikację przedstawicieli mediów. Opaskę oraz identyfikator będzie można odebrać tylko osobiście 
w punkcie INFO za okazaniem Legitymacji Prasowej oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
 
ODBIÓR AKREDYTACJI: 
6.09 (piątek) Plac Piłsudskiego Punkt INFO godz.  16:00 – 23:00 
7.09 (sobota) Scena Ochnia Punkt INFO/DEPOZYT godz.  16:00 – 23:00 
8.09 (niedziela) Scena Ochnia Punkt INFO/DEPOZYT godz.  16:00 – 23:00 
 
Z uwagi na wymogi artystów, zasady obowiązujące dziennikarzy na koncertach są następujące: 
 
SCENA OCHNIA / ul. Oziębłowskiego / Akredytacja Imprezy Masowej 
 
7 września – SOBOTA 
19:00 Blue Cafe - FOTO wykonawca wyraża zgodę na fotografowanie występu zespołu przez 
fotoreporterów akredytowanych przez kontrahenta podczas pierwszych 3 utworów koncertu. Zdjęcia 
mogą być robione jedynie z widowni lub sprzed sceny, bez prawa wstępu na scenę, bez użycia lamp 
błyskowych. VIDEO Wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrację video w celu zrealizowania materiału 
reporterskiego maksymalnie do 3 minut podczas pierwszych 3 utworów koncertu. 
 
20:30 Afromental - - FOTO wykonawca wyraża zgodę na fotografowanie występu zespołu przez 
fotoreporterów akredytowanych przez kontrahenta podczas pierwszych 2 utworów koncertu. 
(Pierwsze 10 minut trwania koncertu). Zdjęcia mogą być robione jedynie z widowni lub sprzed sceny, 
bez prawa wstępu na scenę, bez użycia lamp błyskowych. VIDEO Wykonawcy wyrażają zgodę na 
rejestrację video w celu zrealizowania materiału reporterskiego maksymalnie do 3 minut podczas 
pierwszych 2 utworów koncertu. 
 
8 września – NIEDZIELA 
18:30 Poparzeni Kawą Trzy - FOTO wykonawca wyraża zgodę na fotografowanie występu zespołu 
przez fotoreporterów akredytowanych przez kontrahenta podczas całego koncertu. Zdjęcia mogą być 
robione jedynie z widowni lub sprzed sceny, bez prawa wstępu na scenę, bez użycia lamp błyskowych. 
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VIDEO Wykonawca wyraża zgodę na rejestrację video w celu zrealizowania materiału reporterskiego 
maksymalnie do 5 minut podczas pierwszych 3 utworów koncertu. 
 
20:30 Urszula - FOTO wykonawca wyraża zgodę na fotografowanie występu zespołu przez 
fotoreporterów akredytowanych przez kontrahenta podczas pierwszych 3 utworów koncertu. Zdjęcia 
mogą być robione jedynie z widowni lub sprzed sceny, bez prawa wstępu na scenę, bez użycia lamp 
błyskowych. VIDEO Wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrację video w celu zrealizowania materiału 
reporterskiego maksymalnie do 3 minut podczas pierwszych 3 utworów koncertu. 
 
SCENA RYNEK / Pl. Piłsudskiego / Akredytacja zwykła 
 
6 września 18:15 Goosebumps - FOTO wykonawca wyraża zgodę na fotografowanie występu zespołu 
przez fotoreporterów akredytowanych przez kontrahenta podczas ostatnich 3 utworów koncertu. 
Zdjęcia mogą być robione jedynie z widowni lub sprzed sceny, bez prawa wstępu na scenę, bez użycia 
lamp błyskowych. VIDEO Wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrację video w celu zrealizowania 
materiału reporterskiego maksymalnie do 3 minut podczas ostatnich 3 utworów koncertu. 
 
6 września 20:00 Big Day / 21:30 Balkanscream  / 7 września 19:00 Mike Rif & Cubania / 20:30 Max 
Klezmer Band / 22:00 Justyna Jary i PompaDur / 8 września  19:00 Holeviaters / 20:30 Nicola 
Palladini - FOTO wykonawcy wyrażają zgodę na fotografowanie występu zespołów przez 
fotoreporterów akredytowanych przez kontrahenta podczas całego koncertu. Zdjęcia mogą być 
robione jedynie z widowni lub sprzed sceny, bez prawa wstępu na scenę, bez użycia lamp błyskowych. 
VIDEO Wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrację video w celu zrealizowania materiału reporterskiego 
podczas całego koncertu. 
Zapisy powyższe nie dotyczą wykonywania zdjęć przez publiczność za pomocą nieprofesjonalnego 
sprzętu fotograficznego. 
 

Akceptuję powyższy regulamin i wnioskuję o wydanie Akredytacji Imprezy Masowej ŚR 2019 
 
 
………………………………………..            ………………………………………..            ……………………………………….. 
        Imię i nazwisko                                       Redakcja                                                  Podpis 
 
 
………………………………………..            ………………………………………..            ……………………………………….. 
        Imię i nazwisko                                       Redakcja                                                  Podpis 

 

 
Akceptuję powyższy regulamin i wnioskuję o wydanie Akredytacji zwykłej ŚR 2019 

 

………………………………………..            ………………………………………..            ……………………………………….. 
        Imię i nazwisko                                       Redakcja                                                  Podpis 
 
 
………………………………………..            ………………………………………..            ……………………………………….. 
        Imię i nazwisko                                       Redakcja                                                  Podpis 
 
 
………………………………………..            ………………………………………..            ……………………………………….. 
        Imię i nazwisko                                       Redakcja                                                  Podpis 
 
 
………………………………………..            ………………………………………..            ……………………………………….. 
        Imię i nazwisko                                       Redakcja                                                  Podpis 

 


