
REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWEJ
48. ŚWIĘTO RÓŻY, SCENA OCHNIA 2022, 10 WRZEŚNIA 2022

1. W ramach 48. Święta Róży przyznawana jest nieodpłatna akredytacja prasowa
upoważniająca dziennikarzy do wstępu na teren imprezy masowej podczas koncertów
“Scena Ochnia 2022”, ul. Oziębłowskiego. Organizatorem wydarzenia jest Kutnowski Dom
Kultury.

2. Akredytacja dotyczy jedynie koncertów na terenie wydarzenia “Scena Ochnia 2022”. W
pozostałych wydarzeniach w ramach 48. Święta Róży obowiązuje zasada wolnego wstępu.

3. O akredytację mogą ubiegać się wyłącznie przedstawiciele mediów - prasy, radia, telewizji
i portali internetowych.

4. Liczba akredytacji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
przyznania akredytacji, bez podawania uzasadnienia.

5. Akredytacje przyznawane są na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku, który
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Każdej redakcji przysługują maksymalnie dwie, imienne akredytacje. Zabrania się
przekazywania przyznanych akredytacji innym osobom.

7. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom
wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.

8. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu wydarzenia za pomocą sprzętu audiowizualnego
stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w obowiązujących zasadach.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Tomasz Kolanowski, pokój 118, tel.: 726 644 001,
mail: tomekkolanowski@kdk.net.pl.

mailto:tomekkolanowski@kdk.net.pl


9. Akredytowanym dziennikarzom zostanie przyznany identyfikator oraz opaska na rękę
odpowiedniego koloru, umożliwiające pracownikom Ochrony identyfikację przedstawicieli
mediów. Opaskę otrzymuje się na wejściu na teren wydarzenia, natomiast identyfikator
będzie można odebrać w punkcie INFO. Opaska oraz identyfikator zostaną przydzielone
wyłącznie za okazaniem Legitymacji Prasowej lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

10. Warunkiem otrzymania akredytacji jest akceptacja Regulaminu Imprezy Masowej „Scena
Ochnia 2022”.

11. Ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa 02.09.2022 r.

12. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres tomekkolanowski@kdk.net.pl lub
dostarczyć do Kutnowskiego Domu Kultury.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DZIENNIKARZY PODCZAS TRWANIA KONCERTÓW
“SCENA OCHNIA  2022” W RAMACH 48. ŚWIĘTA RÓŻY W KUTNIE

1. Akredytacje należy odebrać: 10 września, punkt INFO/DEPOZYT, godz. 17:00 - 21:00.

2. Z uwagi na wymogi artystów, zasady dotyczące występów na terenie wydarzenia “Scena
Ochnia 2022” są następujące:

a. dopuszcza się fotografowanie występu Artystów wyłącznie podczas dwóch pierwszych
utworów muzycznych. Zdjęcia muszą być robione BEZ FLESZA jedynie z widowni lub
sprzed sceny (na terenie wyznaczonym przez Organizatora), bez prawa wstępu na scenę.

b. w przypadku rejestracji video dopuszcza się wykonanie materiału reporterskiego
maksymalnie do 3 minut, podczas pierwszych 2 utworów koncertu.

3. Zgłoszenie ewentualnych wywiadów i spotkań musi nastąpić minimum na 7 dni przed
występem. Każdy z umówionych wywiadów musi zostać wcześniej zgłoszony
organizatorowi.
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