Regulamin przyznawania i wydawania
akredytacji prasowych na EFNI 2017

1. W ramach konferencji Europejskie Forum Nowych Idei („Forum”) przyznawane są
nieodpłatne akredytacje prasowe wyłącznie dla dziennikarzy reprezentujących wydawców
prasowych, internetowych i telewizyjnych, posiadających uprawnienia do prowadzenia
działalności w zakresie środków masowego komunikowania. W przypadku polskich
wydawców prasowych Organizator może dodatkowo wymagać potwierdzenia
przynależności do ZKDP.
2. W ramach Forum przewidziane są dwa rodzaje akredytacji prasowych - dziennikarze
otrzymują akredytację o statusie MEDIA, a fotoreporterzy i personel techniczny akredytację
o statusie MEDIA SERWIS.
3. Akredytacje prasowe upoważniają dziennikarzy do udziału we wszystkich wydarzeniach
programowych w ramach Forum, z wyłączeniem wydarzeń objętych odrębnymi
zaproszeniami (stosowna informacja znajduje się przy opisie tych wydarzeń na stronie
http://www.efni.pl).
4. Wszystkie akredytacje są przyznawane na podstawie wypełnionych na stronie
https://efni2017.syskonf.pl/ formularzy rejestracyjnych, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
5. Rejestracja dla dziennikarzy przebiega dwuetapowo. Po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie https://efni2017.syskonf.pl/, na podany w
formularzu adres e-mail, zostanie wysłany link z zaproszeniem oraz hasłem do drugiego
etapu rejestracji. Po jej dopełnieniu przez ubiegającego się o akredytację, Organizator
podejmie decyzję o przyznaniu akredytacji prasowej. Informacja o decyzji Organizatora
zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym przez ubiegającego
się o akredytację.
6. Liczba akredytacji dziennikarskich jest ograniczona.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji, na każdym etapie
rejestracji, bez podawania uzasadnienia. Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna
i nie ma od niej odwołania.
8. Wystawioną akredytację prasową można będzie odebrać osobiście w miejscach wskazanych
przez Organizatora w trakcie trwania Forum.
9. Akredytacje wydawane są wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub
zaświadczenia o współpracy z redakcją wydawcy, określonego w ust. 1 powyżej.
10. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej
posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych Forum.
11. Akredytacja jest imienna i nie może być przekazana innej osobie.
12. Organizator nie ponosi kosztów zakwaterowania i transportu posiadaczy akredytacji
dziennikarskich.

