REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI - DOTYCZY IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MIEJSKI DOM KULTURY W CZĘSTOCHOWIE

§1
1. Pojęcia:
a) Miejski Dom Kultury w Częstochowie jest tożsamy z pojęciem „Organizator”
b) Artyści/ zespół to osoba lub osoby występujące w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie
§2
1. Akredytacja Organizatora, czyli możliwość wejścia na koncert oraz pozwolenie na robienie
zdjęć lub przeprowadzenie wywiadu, jest możliwa do uzyskania, po spełnieniu warunków
wymaganych przez Organizatora oraz artystów/zespół,
2. Bez zgody Organizatora czyli Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie nikt nie ma prawa na
robienie zdjęć oraz przeprowadzanie wywiadów oraz ich rozpowszechnianie.
3. Organizator, ma prawo odmówić akredytacji, jeśli nie zostaną spełnione warunki na jakich
miała ona zostać udzielona. Organizator wydaje decyzję o akredytacji jedynie w przypadku
zgody artystów/ zespołu na ww. działania.
4. W przypadku braku szczegółowych informacji Organizatora od artystów/ zespołu o możliwości
robienia zdjęć lub przeprowadzenia wywiadu osoba zainteresowana może to zrobić we
własnym zakresie przedstawiając Organizatorowi stosowne zaświadczenie.
5. Osoby, które nie posiadają akredytacji, a dopuszczają się łamania niniejszego regulaminu
mogą zostać posądzone o łamanie prawa – miejscem właściwym do rozstrzygania sporu jest
Sąd Rejonowy w Częstochowie.
§3
1. Akredytację można uzyskać w dwojaki sposób:
a) Akredytacja płatna – osoba zainteresowana, płaci określoną kwotę. Suma ta jest określana
względem ceny biletu i stanowi jego pięciokrotną wartość. Ponadto artysta/zespół może
zażądać dodatkowej opłaty za możliwość wykorzystania zdjęć w komercyjny, jak i
niekomercyjny sposób.
b) Akredytacja darmowa– przyznawana jest wyłącznie dziennikarzom, którzy biorą udział w
promocji konkretnego wydarzenia. Promocja wydarzenia w naszym rozumieniu to:
-w przypadku portali internetowych– banner na stronie głównej i/lub pełna informacja w zakładce
„Polecane”, dodanie wszystkich koncertów organizowanych przez Miejski Dom Kultury w
Częstochowie w zakładce „Kalendarium”, promocja danego wydarzenia minimum 2-3 tygodnie przed
koncertem. Nie przyznajemy akredytacji portalom, które umieszczają informacje w miejscu mało
dostępnym, bądź uniemożliwiającym wejście bezpośrednio ze strony głównej.
-w przypadku miesięczników – zapowiedź
-w przypadku tygodników – zapowiedź ze zdjęciem
-w przypadku dzienników – zapowiedź ze zdjęciem

-w przypadku radia – bezpośrednia reklama wydarzenia minimum z 2-3 tygodniowym
wyprzedzeniem.
Oczekujemy również relacji z wydarzenia na dzień po jego zakończeniu.
2. Zależnie od charakteru wykonywanej pracy, oczekujemy od fotografa przekazania nam 10
zdjęć z danego koncertu, na który uzyskał możliwość wstępu. Wybrane zdjęcia trafią na naszą
stronę internetową do archiwum koncertowego, gdzie będzie podany autor zdjęcia.

§4
Nasze warunki :
1. Osoba ubiegająca się o akredytację dokona zgłoszenia minimum 14 dni przed danym koncertem.
2. W dniu koncertu akredytacji nie udzielamy.
3. O udzieleniu akredytacji poinformujemy zainteresowane osoby co najmniej 3 dni przed danym
koncertem.
4. Zdjęcia fotografowie robią z sali przez cały czas trwania imprezy, jeśli nie zostało uzgodnione
inaczej. Obowiązuje zakaz wstępu na scenę.
5. Zdjęcia mogą być robione z lampą lub bez. O tych warunkach fotograf zostanie poinformowany.
6. Ostatnie zdanie jeśli chodzi o warunki robienia i wykorzystania zdjęć ma zawsze artysta/zespół i
należy się do nich stosować.
7. Osoby mające przeprowadzić wywiad powinny się zgłosić co najmniej 1 godzinę przed
koncertem lub w czasie wskazanym przez artystę/zespół.
8. Warunki wywiadu ustala artysta/zespół i należy się do nich zastosować.
§5
1. Nie współpracujemy z osobami oraz portalami naruszającymi polskie prawo, wizerunek
Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie oraz artystów/zespołów, działającymi niezgodnie z
zasadami współżycia społecznego, a także dobrymi obyczajami.

§6
1. Wnioski o przyznanie akredytacji należy wysyłać na adres: pmusial@mdk.czest.pl
§7
1. Osoba, która uzyskała akredytację powinna posługiwać się specjalną plakietką, zawieszoną na
szyi lub przypiętą do ubrania w widocznym miejscu, którą należy odebrać z Miejskiego Domu
Kultury co najmniej 2 dni przed imprezą.
§8
1. Niniejszy regulamin nie dotyczy mediów z którymi Miejski Dom Kultury w Częstochowie ma
podpisaną umowę o współpracy.

