
 

ZASADY oraz REGULAMIN  

akredytacji dla fotoreporterów, operatorów kamer i dziennikarzy 

1. W celu otrzymania akredytacji należy czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić 

wszystkie pola wniosku. 

2.  Podczas odbioru identyfikatora  należy własnoręcznym podpisem poświadczyć  zgodność 

danych osobowych oraz zgodę na ich przetwarzanie przez Automobilklub Polski.  

Jest to warunek i integralna część akredytacji. 

3. Wszyscy fotoreporterzy (z identyfikatorem "Media " oraz kamizelką odblaskową) oraz 

operatorzy kamer i dziennikarze akredytowani na Militarną Moto Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy mogą przebywać wyłącznie w miejscach nie stanowiących realnego zagrożenia 

zdrowia i życia swojego oraz uczestników imprezy ! 

4. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe Organizatora 

oraz osoby odpowiedzialne za imprezę, do których zaleceń należy się podporządkować  

i bezwzględnie ich przestrzegać. 

5. Akredytacja ważna jest wyłącznie z kamizelką odblaskową, dostarczoną przez Organizatora. 

Osoba akredytowana ponosi pełną odpowiedzialność za powierzoną jej kamizelkę.  

W przypadku  nie zwrócenia lub zniszczenia kamizelki, osoba akredytowana zobowiązana 

będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. 

6.  Na prośbę Organizatora każdy akredytowany ma obowiązek przesłać materiał, zrealizowany 

podczas Moto Orkiestry Świątecznej Pomocy, na wskazany adres e-mail. 

 

 

RULES and REGULATIONS 

accreditation for photographers, cameramen and journalists 

 

1. In order to obtain accreditation should be clearly and in accordance with the facts to fill in all 

the fields of the application. 

2. When receiving an ID signature to certify the compliance of personal data and consent to its 

processing by the Automobilklub Polski. It is a condition and an integral part of the 

accreditation. 

3. All photographers (with the identifier "Media" and a reflective vest) and cameramen and 
journalists accredited to the Military Orchestra, Vehicles are only allowed in areas not 
constitute a real threat to health and life of his and participants of the event! 

4. The safety of event participants will watch Organizer law enforcement and those responsible 

for the event to which recommendations should be subordinate and strictly comply with 

them. 

5. Accreditation is valid only with a reflective vest supplied by the organizer. Accredited person 

assumes full responsibility for the message entrusted to her vest. If you do not return or 

destruction of the vest an accredited person will be required to pay a fee of 50 PLN. 

6. At the request of each accredited Organizer is obliged to send the material produced during 
the Moto Orchestra to the specified e-mail address. 
 


