
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin akredytacji prasowych Dni Księstwa Brzeskiego 2018 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Impreza pod nazwą "Dni Księstwa Brzeskiego 2018" organizowana jest w dniach 30.04-03.05.2018, 

z zastrzeżeniem, że niektóre wydarzenia towarzyszące odbywać się będą już od 28.04.2018. W dalszej 
części Regulaminu akredytacji „Dni Księstwa Brzeskiego 2018” nazywane będą #DKB2018. 

2. Organizatorem imprezy jest Brzeskie Centrum Kultury. 

3. Oficjalną informacyjną stroną internetową imprezy jest strona www.bck-brzeg.pl, pomocniczymi zaś 
fanpage www.facebook.com/dniksiestwabrzeskiego, a także fanpage BCK: 
www.facebook.com/brzeskiecentrumkultury. 

4. W czasie trwania imprezy wszystkich uczestników, akredytowanych i organizatorów obowiązują 
regulaminy imprezy oraz regulaminy obiektów, w których odbywać się będą imprezy. 

5. Wszelkich informacji dot. imprezy udziela Brzeskie Centrum Kultury – dyrektor – Jacek Ochmański oraz 
koordynator imprezy – Łukasz Michalak – upoważniony z ramienia organizatora do kontaktu z mediami, 
e-mail: imprezy.bck@gmail.com, dniksiestwabrzeskiego@gmail.com. Telefon do działu 
organizacyjnego: 774045775. 

 
§ 2 
INFORMACJE DOT. AKREDYTACJI 
 

1. Za każdym razem kiedy w regulaminie używa się słowa „akredytacja” Organizator ma na myśli wszystkie 
typy akredytacji (tj. fotoreporterska, reporterska, press, etc.), stanowi jedyną wydawaną przez 
organizatora przedstawicielom mediów. 

2. Akredytacje wydawane będą przedstawicielom gazet, periodyków, magazynów, rozgłośni radiowych, 
telewizji, portali internetowych, itp., którzy zaakceptują postanowienia zawarte w paragrafie 2 
niniejszego regulaminu. O akredytację ubiegać się mogą jedynie przedstawiciele profesjonalnych 
redakcji. Organizator odmawia przyznania akredytacji fotografom-amatorom, którzy zbierać będą 
materiał prasowy jedynie na swój użytek. 

3. Akredytacje wystawiane będą w formie identyfikatora i/lub opaski reporterskiej. 

4. Każda instytucja zgłaszająca chęć otrzymania akredytacji może otrzymać maksymalnie JEDNĄ 
legitymację z akredytacją (w uzasadnionych przypadkach będą to dwie legitymacje, o czym zdecyduje 
organizator). 

5. Liczba akredytacji jest ograniczona. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji prasowej leży 
po stronie organizatora i jest ostateczna. 

6. Aby otrzymać akredytację, należy wypełnić wniosek akredytacyjny i przesłać jego skan na adres 
mailowy: dniksiestwabrzeskiego@gmail.com w terminie do 26.04.2018 (do godz. 18:00). Decyzja 
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o przyznaniu akredytacji zostanie przesłana do 27.04.2018 (do godz. 15:00). Rozpatrywane będą tylko 
i wyłącznie te wnioski, które będą wypełnione kompletnie, opatrzone czytelnym podpisem 
wnioskodawcy.  

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator #DKB2018 zastrzega 
sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny. 

6. Akredytacje są bezpłatne, imienne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: 
plakietkę i/lub opaskę akredytacyjną uprawniającą do otrzymywania materiałów prasowych 
i zdjęciowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej festiwalu, a także 
wejściówki na wybrane wydarzenia. 

7. Liczba akredytacji jest ograniczona. 
8. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji prasowej leży po stronie organizatora i jest 

ostateczna. 

9. Osoba akredytowana z legitymacją otrzymaną od organizatora ma prawo wstępu do strefy wyłączonej 
dla widzów, do tzw. Press zone. W żadnym wypadku jednak akredytowani nie mają prawa wstępu 
do garderób i do strefy garderób, na scenę oraz do strefy VIP. Do tych miejsc przez cały czas trwania 
imprezy obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla akredytowanych. 

10. Przez cały okres trwania imprezy obowiązuje zakaz filmowania i nagrywania koncertów w sposób ciągły. 
11. Organizator i przedstawiciel artystów dopuszcza możliwość robienia zdjęć przez akredytowanych na 

koncertach odbywających się na Stadionie Miejskim w dn. 1-2.05.18, jedynie przez 10 pierwszych 
minut trwania każdego koncertu ze strefy wyznaczonej przez organizatora, z zastrzeżeniem, że zdjęcia 
mogą być wykonywane bez lampy błyskowej, flash, itp. Po upływie tego czasu akredytowani 
zobowiązani są do opuszczenia wyznaczonej strefy (press zone przed sceną). Ważne jest także, że 
zgromadzony materiał ma charakter wyłącznie reporterski, w związku z czym akredytowani nie 
nabierają żadnych praw autorskich do artystycznych wykonań koncertów.  

12. Organizator nie przewiduje możliwości wykonywania wywiadów prasowych, radiowych 
lub telewizyjnych. 

13. W przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego paragrafu akredytacja traci ważność 
i zostanie odebrana akredytowanemu. 

14. Do ewentualnych odstępstw od postanowień dotyczących akredytacji prasowych mają prawo 
instytucje, które otrzymały status oficjalnego patrona medialnego imprezy, po wcześniejszych 
ustaleniach z organizatorem. 

15. Przyznane akredytacje odebrać będzie można w dniach i lokalizacjach: 
a) 27.04.2018 w godz. 16:00-17:00 w Punkcie Informacji Turystycznej w Brzegu (Ratusz-Rynek) 
b) 28.04.2018 w godz. 9:00-17:00 w Punkcie Informacji Turystycznej w Brzegu (Ratusz-Rynek) 
c) 01.05.2018 w godz. 16:00-19:00 w kasie głównej lub wyznaczonym punkcie na Stadionie Miejskim 

w Brzegu. 
d) 02.05.2018 w godz. 16:00-19:00 w kasie głównej lub wyznaczonym punkcie na Stadionie Miejskim 

w Brzegu. 
16. Akredytacja jest czasowa – jest ważna w okresie 30.04-03.05.2018, tj. w czasie trwania imprezy. 
17. Każda akredytacja jest imienna i jest przyznawana konkretnej osobie. Zakazuje się przekazywania 

akredytacji osobom trzecim. 
18. Każda akredytowana osoba otrzymywać będzie także oficjalne informacje organizatora dotyczące 

imprezy. 
19. Wystąpienie o przyznanie akredytacji oznacza jednoznacznie – akceptację powyższych postanowień, 

a także zobowiązuje do przestrzegania regulaminu imprezy oraz regulaminu Stadionu Miejskie 
i regulaminów miejsc, w których odbywać się będą imprezy towarzyszące. 

20. W dniach realizacji #DKB2018 służby porządkowe i ochrony mogą same zdecydować o odebraniu 
akredytacji osobie, która w jakikolwiek sposób łamie regulaminy obiektu, imprezy lub przepisy 
określone prawem, w tym przede wszystkim BHP, ppoż., nie stosującej się do poleceń służb 
porządkowych, ochrony, organizatorów, a także jeśli zajdzie jakiekolwiek podejrzenie, że akredytowany 
jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Dodatkowo Organizator 



#DKB2018 może odebrać akredytację w trybie natychmiastowym przy stwierdzeniu, że akredytowany 
działa na szkodę lub godzi w dobre imię Organizatora i/lub Gminy Brzeg. W przypadku odebrania 
akredytacji przez służby porządkowe i ochrony, przedstawiciel tych służb niezwłocznie poinformuje 
Organizatora #DKB2018 o odebraniu akredytacji. Nie przysługuje odwołanie od decyzji służ 
porządkowych i ochrony i odebranie akredytacji jest ostateczne. 

 
 

Wniosek akredytacyjny znajduje się na kolejnej stronie!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WNIOSEK AKREDYTACYJNY #DKB2018 

Imię i nazwisko osoby  
ubiegającej się o akredytację:  

 

Nazwa instytucji delegującej (gazety, 
czasopisma, firmy, telewizji, etc. z 
adresem, nr telefonu i e-mailem 
instytucji): 

 

Adres e-mail osoby  
ubiegającej się o akredytację: 

 

Nr telefonu osoby  
ubiegającej się o akredytację: 

 

Rodzaj materiału reporterskiego, który 
zamierza zebrać akredytowany w czasie 
#DKB2018 ((foto, film., dźwięk., etc.) ze 
wskazaniem w jakim celu materiał jest 
zbierany (publikacja w prasie (jakiej), 
blog (z adresem), telewizja (jaka), radio, 
itd.) 

 

OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe. 
2. Zgadzam się na dodanie mojego adresu e-mail do newslettera Dni Księstwa Brzeskiego 2018, by otrzymywać bieżące 
informacje o Dniach Księstwa Brzeskiego 2018. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do przyznania 
akredytacji prasowej i czynności z tym związanych, takich jak wydruk, wypisanie legitymacji/identyfikatora 
akredytowanego. 
4. Zapoznałem się z regulaminem akredytacji prasowych Dni Księstwa Brzeskiego 2018 i akceptuję wszystkie jego zapisy. 
5. Wiem jakie prawa jako akredytowanemu #DKB2018 mi przysługują, zapoznałem się z tabelą z wykazem wszystkich 
imprez organizowanych w ramach #DKB2018, znam zasady, wiem kiedy i jaki materiał reporterski mogę zebrać w trakcie 
organizowanych imprez.  
Miejscowość i data:  
 
 
……………………………………………………………. 

Czytelny podpis:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
*Do wniosku akredytacyjnego należy załączyć poniższą tabelę z wykazem imprez organizowanych w ramach #DKB2018. 
W kolumnie „WYBÓR” należy zaznaczyć znakiem „x” imprezę, w czasie której akredytowany będzie zbierał materiał 
prasowy. 
 

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH #DKB2018: 
 

Lp.  Dzień  Miejsce Program Szczegóły dla akredytowanych: Wybór 

1. SOBOTA 
28.04.2018 

MOSIR Brzeg Brzeska Gra Miejska – „Książęce 
Manewry” 

http://mosir.brzeg.pl/slider/ksiazece-
manewry-piatke/ 

 

Klub Strefa 
Muzyki 

- godz. 22:00 – Oficjalne Before 
Party #DKB2018 

Na to wydarzenie akredytacje  
NIE OBOWIĄZUJĄ. Wstęp płatny 
zgodny z regulaminem klubu.  

 

2.  PONIEDZIAŁEK 
30.04.2018 

Duża Scena 
BCK 

- godz. 12:30 – Uroczysta 
Inauguracja XXV Festiwalu Piosenki 
Angielskiej „Face The Music” 2018 
– I część przesłuchań 
konkursowych, 
- godz. 17:00 – II część przesłuchań 
konkursowych XXV FPA. 

Udział w imprezie jest bezpłatny.  
Fotografowanie dozwolone z widowni 
Dużej Sceny BCK. Zakaz wstępu na 
scenę dla akredytowanych. 

 

NOK - godz. 19:00 – Klubowe Granie – Udział w imprezie jest bezpłatny.   



HERBACIARNIA Koncert zespołu Duet Apasjonata. 
- godz. 21:00 – Klubowe Granie – 
Koncert zespołu Kapela Timingeriu. 

Fotografowanie dozwolone z widowni. 
Zakaz wstępu na scenę. 

3. 
  

WTOREK 
01.05.2018 

Stadion 
Miejski  
w Brzegu 

- godz. 16:00 – Otwarcie bram dla 
publiczności 
- godz. 17:00 – Koncert zespołu 
Chilli Crew 
- godz. 18:15 – Koncert galowy 
XXV Festiwalu Piosenki Angielskiej 
- godz. 19:45 – Koncert zespołu 
Mr&Mrs 
- godz. 21:00 – Gwiazda wieczoru: 
GRZEGORZ HYŻY 

Udział w imprezie jest płatny – koszt 
biletu na cały dzień: 7 zł / os.  
Akredytowani otrzymują bezpłatną 
opaskę i identyfikator.  
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ 
FILMOWANIA! Fotografowanie 
dozwolone jedynie przez 10 
pierwszych minut trwania każdego z 
koncertów z obszaru oznaczonego 
jako PRESS ZONE. 

 

STARA 
KARCZMA 

- godz. 19:00 – Klubowe Granie – 
Paweł Lipka Band 

Udział w imprezie jest bezpłatny.  
Fotografowanie dozwolone z widowni. 
Zakaz wstępu na scenę. 

 

Klub BAJKA - godz. 22:00 – Klubowe Granie – 
Impreza z DJ’em 

Na to wydarzenie akredytacje  
NIE OBOWIĄZUJĄ. Wstęp płatny 
zgodny z regulaminem klubu. 

 

4.  ŚRODA 
02.05.2018 

Stadion 
Miejski  
w Brzegu 

- godz. 16:00 – Otwarcie bram dla 
publiczności 
- godz. 17:00 – Koncert zespołu 
404505606 
- godz. 18:30 – Ogłoszenie 
wyników wyborów na Księcia lub 
Księżną Księstwa Brzeskiego 
2018/2019 
- godz. 19:00 – Koncert gwiazdy 
wieczoru: SARSA 
- godz. 21:00 – Koncert gwiazdy 
wieczoru: ZAKOPOWER 

Udział w imprezie jest płatny – koszt 
biletu na cały dzień: 7 zł / os.  
Akredytowani otrzymują bezpłatną 
opaskę i identyfikator.  
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ 
FILMOWANIA! Fotografowanie 
dozwolone jedynie przez 10 
pierwszych minut trwania każdego z 
koncertów z obszaru oznaczonego 
jako PRESS ZONE. 

 

Klub BAJKA - godz. 22:00 – Klubowe Granie – 
Impreza z DJ’em 

Na to wydarzenie akredytacje  
NIE OBOWIĄZUJĄ. Wstęp płatny 
zgodny z regulaminem klubu. 

 

5. CZWARTEK 
03.05.2018 

Kościół św. 
Mikołaja / Plac 
Polonii 
Amerykańskiej 
/ BCK 

Obchody Święta Konstytucji 3. 
Maja:  
- 12:45 – Msza św. z okazji 
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. 
Maja / Kościół św. Mikołaja 
- 13:45 – Uroczysty Apel z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. 
Maja / Plac Polonii Amerykańskiej 
- 14:15 – Spektakl muzyczno-
teatralny, pt. „Niepodległa” w wyk. 
Grupy Antytemat Productions BCK 
/ Duża Scena BCK 

Udział w imprezie jest bezpłatny.  
 
Fotografowanie dozwolone z widowni. 
Zakaz wstępu na scenę. 

 

Restauracja  
„3 życzenia” 

- 20:00 – Klubowe Granie – Koncert 
zespołu Blues Galeria 

Udział w imprezie jest bezpłatny.  
Fotografowanie dozwolone z widowni. 
Zakaz wstępu na scenę. 

 

Klub BAJKA - godz. 22:00 – Klubowe Granie – 
Impreza z DJ’em 

Na to wydarzenie akredytacje  
NIE OBOWIĄZUJĄ. Wstęp płatny 
zgodny z regulaminem klubu. 

 

 


