
FORMULARZ AKREDYTACYJNY 
Prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie podpisanego skanu na adres: biuro@mok.nowysacz.pl do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Organizatorem Sądeckiej Jesieni Kulturalnej jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu z siedzibą przy Aleje Wolności 23, 
33-300 Nowy Sącz, wpisany do Rejestru Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta W Nowym Sączu, pod numerem RIK3/04, 
posiadająca NIP 734-30-10-800 oraz REGON 492924183.

Regulamin procesu akredytacyjnego: 

•   Warunkiem rozpatrzenia prośby o akceptację o akredytację jest wydrukowanie formularza i przesłanie skanu (podpisanego przez naczelnego redakcji) 
    na adres: biuro@mok.nowysacz.pl 
•   Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2022r. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
•   Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.
•   Akredytacje są bezpłatne.
•   Liczba akredytacji jest ograniczona – na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje (dowolnego rodzaju).
•   Akredytacja „PRESS” zapewnia wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty. Umożliwia także przeprowadzenie wywiadów z organizatorami i artystami 
    występującymi podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej ( o ile artysta wyrazi zgodę). 
•   Akredytacja „FOTO/WIDEO” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami. 
     Organizator nie preferuje możliwości fotografowania/�lmowania na każdym koncercie.
•   Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu.
•   Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania. 
•   W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo do odebrania akredytacji.
•   Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji tylko na wybrane dni oraz koncerty.  

Zapoznałam/łem się z regulaminem procesu akredytacji i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
w związku z udziałem w procesie akredytacyjnym Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2022, a także, w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku akredytacyjnego, 
w czasie realizacji wydarzenia celem wery�kacji akredytacji.

Typ akredytacji:
zaznacz krzyżykiem
właściwą odpowiedź

Dziennikarz
MEDIA

Fotograf / Ekipa telewizyjna
FOTO / WIDEO

Imię i nazwisko:

Telefon komórkowy: 

Nazwa redakcji:

Adres redakcji:

Strona www redakcji:

W jaki sposób festiwal będzie
promowany przez redakcję?
/W jaki sposób wykorzystane
zostaną materiały foto/wideo?

Interesuje mnie wywiad z...

Podpis dziennikarza Pieczątka redakcji i podpis redaktora naczelnego Miejscowość i data


