
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU PRZEZ PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW 
na okres ograniczeń związanych z organizacją meczów z powodu stanu epidemii COVID-19 

 

§1 Definicje 

1. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

a. Klub lub Wisła Kraków – oznacza spółkę Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem 

w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000130748, NIP: 

6771022149, REGON: 350908122, o kapitale zakładowym w wysokości 81 287 300,00 PLN wpłaconym w całości, adres e-

mail: sekretariat@wisla.krakow.pl, 

b. Mecz – oznacza piłkarskie spotkanie pierwszej drużyny seniorów Klubu rozgrywane w charakterze gospodarza na Stadionie 

w ramach Rozgrywek, 

c. PZPN – oznacza Polski Związek Piłki Nożnej, 

d. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania ze stadionu przez przedstawicieli mediów na okres ograniczeń 

związanych z organizacją meczów z powodu stanu epidemii COVID-19, 

e. Rozgrywki – oznacza rozgrywki danego sezonu ligi zawodowej Ekstraklasy w piłce nożnej organizowane przez Ekstraklasę 

S.A. lub Pucharu Polski organizowane przez PZPN, w których udział bierze Klub. 

f. Stadion – oznacza Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20 lub inny obiekt, na którym swoje 

Mecze w charakterze gospodarza rozgrywa Klub. 

 

§2. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu przez przedstawicieli mediów w czasie Meczów Klubu w ramach Rozgrywek. 

 

§3. Odbiór akredytacji 

1. Punkt odbioru akredytacji na Mecze przez przedstawicieli prasy, radia oraz fotoreporterów  zostanie usytuowany przy wjeździe 

na parking medialny od strony al. 3-go Maja. 

2. Punkt czynny będzie w ciągu 1 (słownie: jednej) godziny poprzedzającej rozpoczęcie Meczu. Po upływie tego terminu odbiór 

akredytacji będzie niemożliwy. 

 

§4. Parking 

1. Wjazd na parking Stadionu odbywa się na podstawie listy. 

2. Przedstawicielom prasy oraz radia, a także fotoreporterom udostępnia się parking w wydzielonej strefie parkingu medialnego 

Stadionu od al. 3 Maja. 

 

§5. Wejście na Stadion dla przedstawicieli prasy i radia 

1. Przedstawiciele prasy i radia zajmują miejsca na stałej loży prasowej (III piętro trybuny zachodniej) Stadionu i wchodzą na Stadion 

przez główne wejście VIP. 

2. Przejście przedstawicieli prasy i radia z parkingu do głównego wejścia VIP odbywa się wzdłuż sektora H Stadionu. 

3. Po wejściu przedstawiciele prasy i radia bezwzględnie zobowiązani są udać się do windy po lewej stronie, a następnie na trzecie 

piętro trybuny zachodniej Stadionu. 

4. Zabrania się korzystania ze schodów oraz strefy pracy mediów. 

 

§6. Wejście na Stadion dla fotoreporterów 



 

 

1. Fotoreporterzy zajmują miejsca za bandą LED za wybraną bramką. Wejście na stadion odbywa się wyłącznie przez drzwi 

zlokalizowane obok sektora gości. 

2. Przejście fotoreporterów z parkingu medialnego za bandę LED za bramki odbywa się wzdłuż sektora G Stadionu. 

3. Fotoreporterzy nie mają możliwości zmiany wybranej bramki w trakcie meczu.  

 

 
§7 Wejście na pomeczową konferencję prasową 

1. Wejście na pomeczową konferencję prasową odbywać się będzie poprzez przejście wzdłuż trybuny H Stadionu i wejście do sali 

konferencyjnej od ul. 3 Maja (wejście przez drzwi obok sektora gości). 

2. W pomeczowej konferencji prasowej może uczestniczyć łącznie maksymalnie 15 (słownie: piętnastu) przedstawicieli mediów, 

którzy zobowiązani są do stosowania się do wytycznych reżimu sanitarnego uwzględniającego konieczność noszenia maseczki 

oraz zachowania dystansu. Dziennikarze zobligowani są do zajmowania wyznaczonych przez Klub miejsc.  

 

§8. Szczególne zasady korzystania ze Stadionu 

1. Każdy akredytowany przedstawiciel prasy lub radia oraz fotoreporter jest zobowiązany do noszenia akredytacji w widocznym 

miejscu przez cały czas przebywania na Stadionie. 

2. Fotoreporterzy w czasie Meczu będą mogli przebywać wyłącznie za bandą LED za bramką wskazaną przez Klub. 

3. Przedstawiciele prasy lub radia w czasie Meczu będą mogli przebywać wyłącznie na trybunie prasowej w jej stałej lokalizacji (III 

piętro trybuny zachodniej). 

4. Każdemu dziennikarzowi oraz fotoreporterowi przypisane zostanie konkretne miejsce na sektorze, które bezwzględnie należy 

zająć. 

5. Nie przewiduje się możliwości zmiany miejsca przez przedstawicieli mediów. 

6. Strefa mieszana będzie nieczynna. 

7. Przedstawiciele prasy, radia i fotoreporterzy mogą przebywać na swoich stanowiskach pracy do 40 minut po zakończeniu 

spotkania. 

8. Przedstawiciele prasy i radia bezwzględnie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa aż do momentu zajęcia wyznaczonego 

miejsca na Stadionie. 

9. Fotoreporterzy bezwzględnie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania Meczu.  

10. Brak zasłonięcia ust i nosa maseczką w wyznaczonych miejscach jest podstawą do usunięcia ze Stadionu.  

 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z Regulaminem działania i zaniechania przedstawicieli mediów oraz ich 

konsekwencje. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2021 r. i obowiązuje do odwołania. 

3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

 

 


