Regulamin akredytacji prasowej na Europejskie Forum Rolnicze
1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Europejskiego Forum Rolniczego,
odbywającego się w dniach 23-24.03.2018 w G2Arena – Centrum WystawienniczoKongresowym w Jasionce koło Rzeszowa, którzy otrzymali akredytację prasową.
1.2. Organizator – Spółka Agro Promotion jest na podstawie umowy z Fundacją
"Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" - Counterpart Fund w Warszawie w pełni
uprawniona, zgodnie z posiadanymi dokumentami i przepisami prawa, do koordynacji
i organizowania Europejskiego Forum Rolniczego.
1.3. O akredytacje mogą ubiegać się osoby czynnie wykonujące zawód dziennikarza, czego
efektem są regularne publikacje w prasie, telewizji, radiu lub Internecie.

2. Warunki udziału
2.1. Podstawą wydania akredytacji, upoważniającej do udziału w Europejskim Forum
Rolniczym 2018, jest spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu Akredytacji.
2.2. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie.
2.3. Podstawą ubiegania się o przyznanie akredytacji jest wypełnienie formularza wniosku
na stronie: http://forum-jasionka.pl/media/
2.4. Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija 20 marca 2018 r. o godz. 12:00.
Przesłanie zgłoszenia po tym terminie upoważnia Organizatora do odrzucenia
wniosku akredytacyjnego.
2.5. Dziennikarz zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu akredytacji.
2.6. Akredytacje

wydaje

się

wyłącznie

dziennikarzom

reprezentujących

media

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2.7. Pierwszeństwo w uzyskaniu akredytacji będą mieli dziennikarze mediów lub ich
redakcji związanych z tematyką wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo
odmowy przyznania akredytacji mediom niezwiązanych z profilem wydarzenia bądź
zbyt wielu zgłoszeń z jednej redakcji.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji
podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby
wnioskującej o akredytację do obsługi Forum.

2.9. Liczba akredytacji jest ograniczona.
2.10. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia akredytacyjnego lub
cofnięcia akredytacji w przypadku podania nieprawdziwych danych, rażącego łamania
przepisów porządkowych obiektu oraz niniejszego Regulaminu.
2.11. Organizator

przygotuje

odpowiednie

identyfikatory

dla

akredytowanych

dziennikarzy, upoważniające do wstępu na teren G2 Arena i udziału w wydarzeniach
Forum w godzinach trwania Forum. Żadne inne formy identyfikacji nie będą̨
respektowane. Dziennikarz jest zobowiązany do okazania swojego identyfikatora na
żądanie ochrony, Organizatora lub pracowników w punktach rejestracji lub na terenie
G2 Arena.
2.12. Akredytacje można odbierać w dniu Forum w wyznaczonym punkcie rejestracji
(WEJŚCIE A).
2.13. Akredytacja upoważnia dziennikarzy do wejścia na teren Forum oraz udział w
wydarzeniach, debatach, panelach tematycznych, ekspozycjach odbywających się w
ramach Forum, z zastrzeżeniem wydarzeń, na które obowiązują imienne zaproszenia.
2.14. Zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez Organizatora najpóźniej
w dniu Forum. Nieprzestrzeganie tych zasad przez może skutkować odebraniem
akredytacji.
2.15. Materiały filmowe oraz zdjęciowe z Forum mogą być wykorzystywane wyłącznie w
kontekście relacji z Forum, a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów
komercyjnych.
2.16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i filmów z Europejskiego
Forum Rolniczego na potrzeby promocji Forum bez jakichkolwiek zobowiązań wobec
osób trzecich.
2.17. Uczestnik nie będzie zgłaszać roszczeń z tego tytułu.

3. Reklamacje
3.1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności najpóźniej w ostatnim dniu Forum. Po tym terminie reklamacje nie będą
rozpatrywane.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Postanowienie niniejszego Regulaminu stanowią integralną cześć zgłoszenia
akredycyjnego do udziału w Forum.
4.2. Dokonując zgłoszenia akredycyjnego w Forum, Dziennikarz zobowiązuje się̨
przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
4.3. Ewentualne spory wynikłe między Organizatorem, a Dziennikarzem rozstrzygane będą̨
na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór rozstrzygnie
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4.4. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem Europejskiego Forum Rolniczego mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

