
 
 

Regulamin akredytacyjny 
 
Wydarzenie: Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro – HERO Challenge 
Miejsce wydarzenia: Dąbrowa Górnicza 
Data: 11-12 września 2021 
 
Niniejszy regulamin obowiązywać będzie wszystkich akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów i każda 
osoba akredytowana będzie zobowiązana podpisać go przy odbiorze akredytacji. 
1. Akredytacje medialne przyznawane są nieodpłatnie.  
2. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia.  
3. Liczba akredytacji medialnych jest ograniczona.  
4. Liczba akredytacji medialnych jest ograniczona na redakcję: co najwyżej jedna akredytacja dla 
redaktora piszącego i jedna dla fotoreportera. Stacjom telewizyjnym przysługują maksymalnie trzy 
akredytacje (reporter, operator, dźwiękowiec). Patroni medialni mają do dyspozycji liczbę akredytacji 
określoną odrębnymi umowami.  
5. Agencje fotograficzne mogą ubiegać się wyłącznie o dwie akredytacje fotoreporterskie.  
6. Akredytacje medialne przyznawane są na podstawie prawidłowo wypełnionych formularzy 
akredytacyjnych. Poprzez prawidłowe wypełnienie formularza akredytacyjnego Organizator rozumie 
wypełnienie wszystkich pól w formularzu akredytacyjnym.  
7. Akredytacje przyznaje się wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom lub fotoreporterom mediów 
zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz profesjonalnym serwisom 
internetowym.  
8. Akredytacje przyznaje się także freelancerom oraz agencjom medialnym po dołączeniu do formularza 
kopii zlecenia.  
9. Akredytacje przyznaje się wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o 
współpracy z redakcją wydanego przez szefa działu (sportowego lub miejskiego) albo redaktora 
naczelnego. Do przyznania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do 
związku, bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.  
10. Jeżeli dziennikarz/fotoreporter pracuje jednocześnie dla różnych mediów, należy wybrać w 
formularzu i jasno określić, dla którego z nich ma zostać wydana akredytacja.  
11. Akredytacje są imienne i nie mogą zostać odstąpione osobom trzecim.  
12. Akredytacje nie uprawniają do wprowadzenia na teren imprezy osób trzecich, w tym dzieci.  
13. Formularz akredytacyjny jest dostępny na stronie https://herochallenge.pl/pl/dla-mediow-2/ do dnia 
29 sierpnia 2021. Zgłoszenia akredytacyjne złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.  
14. Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o udzielenie akredytacji nie jest 
równoznaczne z udzieleniem akredytacji.  
15. Osoby, którym przyznano akredytację zostaną o tym fakcie poinformowane przez Organizatora w 
terminie do 3 września 2021. Informacja o przyznaniu akredytacji i możliwościach jej odebrania zostanie 
wysłana na podany w formularzu akredytacyjnym adres e-mail.  
16. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny.  
17. Wystawioną akredytację prasową można odebrać wyłącznie osobiście wraz z dowodem tożsamości.  
18. Dokładne informacje, w tym godziny wydawania akredytacji, zostaną dołączone do e-maila 
potwierdzającego przyznanie akredytacji. Jednak odbiór akredytacji musi nastąpić najpóźniej na 30 
minut przed planowaną godziną rozpoczęcia imprezy.  
19. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej 
posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych. 20. Osoby akredytowane muszą stosować się 
do wskazówek wydawanych przez personel FIM HEWC i/lub organizatora imprezy, służby porządkowe, 
marshalli, osoby funkcyjne i urzędowe.  
21. Przyznana akredytacja uprawnia do:  
a) dostępu do biura prasowego, 
b) poruszania się w wybranych strefach w dniu zawodów,  
c) przeprowadzenia wywiadów z zawodnikami w padoku (we wskazanym przez Organizatora czasie), 
d) uczestnictwa w konferencji prasowej bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 
22. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przyznanej akredytacji, nie podlega ona wymianie, ani nie 
jest możliwe otrzymanie kolejnej.  
23. Akredytacja nie uprawnia do:  
a) wejścia na tor (w każdym czasie),  



 
b) wejścia do parku maszyn oraz strefy zawodników (poza czasem wyznaczonym przez Organizatora),  
c) wejścia do strefy VIP (w każdym czasie)  
24. Nie dozwolone jest: 
a) produkcja jakichkolwiek treści w postaci video, z wyjątkiem obszaru startu i padoku do łącznie 5 
minut z całego wydarzenia. Materiał video do użytku redakcyjnego można pobrać bezpłatnie pod 
adresem www.redbullcontentpool.com (Red Bull Content Pool), 
b) wykorzystanie materiałów POV któregokolwiek z zawodników, 
c) używanie dronów, zdalnie sterowanych statków powietrznych (RPA), bezzałogowych statków 
powietrznych (UAV) i modeli samolotów - niezależnie od ich rozmiaru i sposobu wykorzystania, 
d) montowanie lub umieszczanie kamer i/lub innego sprzętu na barierkach zabezpieczających,  
e) utrudnianie widzom lub innym pracownikom mediów, obserwacji wyścigu, fotografowania/filmowania 
(ekipie telewizyjnej FIM HEWC) wyścigu lub jakiejkolwiek części wydarzenia, 
f) sprzedawanie zdjęć lub innych materiałów zespołom i zawodnikom podczas wydarzenia.  
25. W przypadku poważnego wypadku skutkującego hospitalizacją i/lub śmiercią, media są zobowiązane 
do uzyskania zgody WESS Promotion GmbH („WESS”) na publikowanie, w jakikolwiek sposób, informacji 
oraz szczegółów dotyczących wypadku.  
26. Oficjalna konferencja prasowa odbędzie się około 15 minut po zakończeniu zawodów.  
27. Organizator ma prawo cofnąć udzieloną akredytację w przypadku naruszenia przez osobę 
akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub niestosowania się przez nią do poleceń 
Organizatora i służb porządkowych.  
28. Cofnięcie akredytacji skutkuje koniecznością opuszczenia miejsca zawodów.  
29. Osoba akredytowana ma świadomość, że jej udział w wydarzeniu wiąże się z pewnym ryzykiem. 
Jednakże, potwierdza, że ani Organizator, ani żadna z firm współorganizujących lub współpracujących z 
organizatorem, ani WESS nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności, jeśli zostanie ranna. Wskazane 
jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC i NNW, które obejmują udział w wydarzeniu. Jeśli osoba 
akredytowana spowoduje szkodę na osobie lub mieniu, weźmie na siebie winę i upewni się, że 
Organizator lub którakolwiek z powiązanych firm, ani WESS nie poniosą z tego tytułu żadnych szkód.  
 
Organizator prosi o przysyłanie artykułów i materiałów o Mistrzostwach Świata FIM Hard Enduro – HERO 
Challenge jak najszybciej po publikacji lub emisji na adres: d.jochymska@sportupagencja.pl. W 
przypadku niewywiązania się z obowiązku Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia aplikacji 
akredytowanego  
w kolejnych wydarzeniach. 
 
Zastrzega się możliwość zmian regulaminu. 
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