
 
 
 
 

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO 
FRYDERYK FESTIWAL 2019 

 
 

1. Data rozpoczęcia Procesu Akredytacyjnego to 25 stycznia 2019 r. 
 

2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 24 luty 2019 r. o godz.: 24:00. 
 

3. Formularze akredytacyjne przeznaczone są tylko dla dziennikarzy, fotoreporterów, 
operatorów obrazu i dźwięku oraz dziennikarzy telewizyjnych i radiowych 
mediów ogólnopolskich oraz lokalnych, a także ekip obsługujących parterów  
i sponsorów wydarzenia.  

 
4. Formularz akredytacyjny przeznaczony jest tylko dla osoby wnioskującej  

o przyznanie akredytacji na imprezę Fryderyk Festiwal. 
 

5. Obowiązują dwa formularze akredytacyjne: 
! Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej 

 - 9 marca 2019 r. (sobota) i Festiwal – 10 marca 2019 r. (niedziela):   
http://akredytacje.live.com.pl/FF2019_03_09_10 

! Gala Muzyki Poważnej 12 marca 2019 r. (wtorek): 
http://akredytacje.live.com.pl/FF2019_03_12  

6. Rodzaj akredytacji typu „PRESS” przeznaczony jest tylko dla: 
• Dziennikarzy tytułów prasowych 
• Dziennikarzy agencji prasowych 
• Dziennikarzy portali internetowych 

 
7. Rodzaj akredytacji typu „RADIO” przeznaczony jest tylko dla: 

• Dziennikarzy stacji radiowych 
 

8. Rodzaj akredytacji typu „FOTO” przeznaczony jest tylko dla: 
• Fotoreporterów (fotoreporterzy niezależni, fotoreporterzy agencyjni, 

fotoreporterzy tytułów prasowych, fotoreporterzy portali internetowych) 
 

9. Rodzaj akredytacji typu „TELEWIZJA” przeznaczony jest tylko dla:  
• Ekip telewizyjnych (operatorzy kamer, operatorzy dźwięku, dziennikarze 

telewizyjni oraz serwisów internetowych) 
 

10. Rodzaj akredytacji typu „PARTNER” przeznaczony jest tylko dla:  
• Ekip pracujących na zlecenie partnerów i sponsorów imprezy 

 
11. Wypełnienie zaznaczonych rubryk jest obowiązkowe.  

 
12. Wniosek akredytacyjny nie będzie rozpatrywany w przypadku podania 

nieprawdziwych danych. 
 



 
 
 

13. Wnioski akredytacyjne, które przesłane zostaną faxem, kurierem lub pocztą 
tradycyjną nie będą rozpatrywane. 
 

14. Zarejestrowanie wniosku w systemie nie jest równoznaczne z otrzymaniem 
akredytacji prasowej!  
 

15. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w strefach przeznaczonych dla mediów 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania akredytacji 
prasowej bez podawania przyczyn.  

 
16. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji prasowej będą mieli 

dziennikarze mediów związanych z tematem wydarzenia, a także publikujący 
informacje dotyczące imprezy Fryderyk Festiwal.  
 

17. W przypadku gdy Organizator otrzymania więcej niż jeden wniosek  
o przyznanie akredytacji prasowej, który pochodzić będzie od dziennikarza 
reprezentującego tę samą redakcję, decyzja o przyznaniu akredytacji może zostać 
podjęta na podstawie kolejności zgłoszeń.  

 
18. Potwierdzenie przyznania akredytacji prasowej (lub informacja o odrzuceniu wniosku) 

zostanie przesłane na zarejestrowany adres e-mail nie później niż do dnia  
24 lutego 2019 r. do godz. 24:00. 

 
19. Zmiana danych osobowych w formularzach akredytacyjnych nie będzie możliwa  

po zamknięciu Procesu Akredytacyjnego i upływa z dniem 24 lutego 2019 r.  
o godz. 24:00. 

 
20. Akredytacja prasowa uprawnia do bezpłatnego wejścia do strefy dla mediów na 

terenie imprezy Fryderyk Festiwal. Informacja o rozmieszczeniu stref dla mediów 
zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem otrzymania akredytacji prasowej.  

 
21. Akredytacja prasowa nie uprawnia do wprowadzenia na teren wydzielonych stref dla 

mediów osób towarzyszących. 
 

22. Akredytacje prasowe są bezpłatne. 
 

23. Akredytacje prasowe są imienne. 
  
  
 
 


