
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU: 
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące przedstawicieli mediów podczas meczów Grupy Azoty ZAKSA 

Kędzierzyn-Koźle  w sezonie 2020/2021: 
 

1. Przed odbiorem akredytacji stałej/ jednorazowej (oraz każdorazowo przed wejściem do hali) każdy 
z przedstawicieli mediów jest zobowiązany poddać się pomiarom temperatury ciała. W przypadku 
wykrycia podwyższenia temperatury akredytacja zostanie odebrana, a wejście do hali 
uniemożliwione. 

2. Przedstawiciele mediów, przed wejściem do hali (oraz przed przeprowadzaniem wywiadów) 
zobowiązani są zdezynfekować dłonie. Preparaty do dezynfekcji będą dostępne przez cały czas w 
wyznaczonych strefach. 

3. Na terenie hali obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek/ przyłbic ochronnych. 
Przedstawiciele mediów są zobowiązani do posiadania własnych maseczek/ przyłbic, 
zakrywających usta i nos.  

4. Zakazane jest bezpośrednie witanie się i inne formy zbliżania się przedstawicieli mediów do 
przedstawicieli drużyny/ pracowników Klubu, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. 

5. Przedstawiciele mediów zobowiązani są zajmować wyznaczone miejsca (przy stolikach 
odsuniętych na odległość 1,5m od band reklamowych), z zachowaniem dystansu między sobą – 
przy jednym stoliku może być maksymalnie jedna osoba. Zaleca się ograniczenie przemieszczania 
się podczas meczu. 

6. Media z akredytacją FOTO mogą poruszać się z w wyznaczonych strefach wokół boiska. Zabronione 
jest poruszanie się po trybunach hali (z wyjątkiem miejsc na trybunach wskazanych i oznaczonych 
przez Organizatora). 

7. Wywiady z zawodnikami należy przeprowadzać WYŁĄCZNIE w wyznaczonej strefie mixed zone, w 
trakcie nagrywania musi być zachowany odstęp minimum 2 metrów (zaleca się korzystanie z 
łatwych sposobów ograniczenia bezpośredniego kontaktu: jak statyw na mikrofon (radio, TV), a w 
przypadku np. telefonów czy dyktafonów - selfie sticka lub podobnych). Zakazane jest skracanie 
dystansu oraz przeprowadzanie wywiadów poza wyznaczoną strefą. 

8. Jednorazowo w strefie mix-zone może przebywać maksymalnie 2-3 zawodników. 
9. Podczas nagrywania wywiadów dziennikarz musi mieć założoną (właściwie, zakrywającą usta i 

nos!) maseczkę/przyłbicę - bez tego nie ma możliwości nagrywania czy rozmów. 
10.  Przed wejściem do strefy mix-zone obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu (kamery, telefony, 

dyktafony, mikrofony, statywy), a w przypadku nagrywania więcej niż jednej rozmowy- dziennikarz 
jest zobowiązany do dezynfekcji urządzenia przed kolejnym nagraniem. 

11. W przypadku nie stosowania się przedstawicieli mediów do zasad bezpieczeństwa  przedstawiciele 
służb porządkowych, informacyjnych i Organizatora w trosce o bezpieczeństwo pozostałych osób 
mają prawo wyproszenia takiej osoby z hali. 

12. Klub zastrzega sobie prawo do unieważnienia akredytacji prasowej w przypadku naruszenia przez 
jej posiadacza powyższych zasad.  


