
Załącznik nr 1  

Regulamin przyznania akredytacji na V Rekonstrukcję bitwy pod Mławą 

1. Akredytacje fotoreporterskie  na V Rekonstrukcję bitwy pod Mławą i inne imprezy 

towarzyszące 73. rocznicy obchodów wybuchu II wojny światowej, wydawane są 

na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są 

media posiadające numery KRS i REGON. 

2. Akredytacje przyznawane są także przedstawicielom grup rekonstruktorskich, 

stowarzyszeń, osobom wykonujących zdjęcia na potrzeby organizatora.  

3. Patronom medialnym przysługują po dwie akredytacje. W przypadku pozostałych 

Redakcji możliwe jest otrzymanie tylko jednej akredytacji. 

4. Wnioski o akredytację można składać, także w formie elektronicznej wysyłając 

je na adres magdalena.grzywacz@mlawa.pl, do dnia 31 sierpnia 2012 r. do godziny 

10.00.   

5. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować redaktorzy naczelni mediów lub prezesi 

stowarzyszeń. 

6.  Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów będą rozpatrywane 

w wyjątkowych sytuacjach. 

7. Uprawnione do otrzymania akredytacji są tylko osoby pełnoletnie. 

8. Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. 

9. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski poprawnie wypełnione, tj. zawierające wszystkie 

wymagane przez organizatora dane: 

 We wniosku należy podać następujące dane: 

Imię i  nazwisko  

Adres kontaktowy, adres 

mailowy 

 

Nazwa reprezentowanego 

medium 

 

Wykonywana praca 
 (zaznacz znakiem „X”) 

Fotoreporter/Dziennikarz Operator kamery 

Będę wykonywać zdjęcia 
(zaznacz znakiem „X”) 

1 dnia 

rekonstrukcji 

2 dnia 

rekonstrukcji 

1 i 2 dnia rekonstrukcji 

  

10. Przyznane akredytacje można odbierać za pokwitowaniem: 

  przed imprezą w punkcie informacyjnym: 

1. 31 sierpnia 2012 roku na parterze Urzędu Miasta w Mławie, Stary 

Rynek 19 



2. 1 września  2012r. na polu bitwy pod Mławą w Uniszkach Zawadzkich  

 Od 20 sierpnia 2012 roku w pokoju rzecznika prasowego Urzędu Miasta Mława 

(parter ratusza, pokój nr 2) -  Mława, Stary Rynek19. 

11. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje 

podejmuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Mława. 

12. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana 

na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.  

13. Osoba starająca się o akredytację powinna stosować się do poleceń  służb 

porządkowych. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez fotoreportera, 

dziennikarza lub operatora kamery, na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa 

na polu Rekonstrukcji bitwy pod Mławą oraz w czasie imprez towarzyszących. 


