Regulamin przyznawania akredytacji dla prasy,
fotografów, radia, telewizji oraz mediów
internetowych podczas European Individual Ice
Speedway Championship - Finał 1 - Sanok 2022 (19
lutego) oraz turnieju o Puchar Burmistrza Sanoka
(20 lutego).
1) Ubiegający się o przyznanie akredytacji jest
zobowiązany wypełnić formularz, znajdujący się na stronie
iseuro.com w zakładce Media. Wniosek o wydanie
akredytacji należy złożyć w terminie do 11.02.2022.
Wszystkie wnioski napływające po upływie tego terminu,
jak również wnioski niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2) Akredytacje przyznawane będą ograniczonej liczbie
dziennikarzy i fotoreporterów.
3) Akredytacje będą przyznawane wyłącznie mediom
profesjonalnym.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania
akredytacji bez podania przyczyny.
5) Akredytacje nie mogą być wykorzystywane do działań
reklamowych, promocyjnych oraz PR. Stanowią one
narzędzie pracy przedstawicieli mediów.

6) Decyzja o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu akredytacji
zostanie wysłana na adres email osoby/redakcji/portalu,
która ubiega się o przyznanie akredytacji w terminie od 12
do 14.02.2022 r.
7) W przypadku naruszenia postanowień niniejszego
regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia
akredytacji.
8) Podczas trwania zawodów organizatorzy kontrolować
będą przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez osoby
posiadające akredytacje i zastrzegają sobie prawo do jej
odebrania osobom, które naruszają porządek i narażają na
niebezpieczeństwo siebie i zawodników.
9) Fotoreporterzy i operatorzy wideo zobowiązani są nosić
oznakowaną kamizelkę, którą otrzymają przy odbiorze
akredytacji w biurze prasowym zawodów, przez cały czas
trwania zawodów. Po zawodach lub skończonej pracy na
torze zobowiązani są zwrócić kamizelkę do biura
prasowego.
10) Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich
uważane są za nieważne.
11) Podczas zawodów należy przestrzegać zasad
obowiązującego Regulaminu Sanitarnego.

Regulations for granting accreditation to the press,
photographers, radio, television and online media
during the European Individual Ice Speedway
Championship - Final 1 - Sanok 2022 (19th of
February) and friendly tournament Sanok Mayor’s
Cup (20th of February).
1) Applicants for accreditation are required to complete
the form on the iseuro.com website in the Media tab. The
application for the accreditation should be submitted by
11.02.2022. All applications received after this deadline
and also incomplete applications, will not be considered.
2) Accreditations will be awarded to a limited number of
journalists and photographers.
3) Accreditations will be granted only to professional
media.
4) The organizer reserves the right to refuse accreditation
for any reason.
5) Accreditations cannot be used for advertising or
promotional activities and PR. They are a tool for the work
of media representatives.
6) The decision to grant accreditation will be sent to the
email address of the person/ company/portal who is
applying for accreditation from 12.02.2022 to 14.02.2021

7) In the event of a breach of the provisions of these
Regulations, the organizer reserves the right to withdraw
accreditation.
8) During the competition, the organizers will monitor
compliance with security rules by persons with
accreditation and reserve the right to take it away from
those, who violate the order and put themselves and
competitors at risk.
9) Photographers and video operators are required to wear
a marked vest, which they will receive when receiving
accreditation at the competition's press office throughout
the competition. After the competition or finished work on
the track, they are required to return the vest to the press
office.
10) Accreditations held by third parties are not valid.
11) During the competition, the applicable Sanitary
Regulations must be observed.

