
 

 

 

REGULAMIN DLA AKREDYTOWANYCH DZIENNIKARZY 

43. Święto Róży 8 - 10 września 2017 

 

1. Święto Róży jest imprezą odbywającą się w dniach 8 – 10 września 2017 r., 

organizowaną przez Kutnowski Dom Kultury. 

2. Dziennikarze zainteresowani reportażem ze Święta Róży są proszeni o zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem realizacji materiałów reporterskich. 

3. Podpisany regulamin prosimy dostarczyć do 4 września 2017 do sekretariatu KDK 

(godz. otwarcia 8.00 – 16.00) lub kasie KDK (godz. otwarcia 15.00 – 20.00).  Dziennikarze, 

którzy zaakceptują regulamin otrzymają identyfikatory, umożliwiające  pracownikom Ochrony 

identyfikację (Identyfikatory do odbioru w sekretariacie lub w pokoju 117). 

4. Osoby odpowiedzialne za sceny i do kontaktu z mediami: SCENA RYNEK (Plac 

Piłsudskiego) – Anna Jasińska – 665 537 500, aniajasinska@kdk.net.pl; SCENA STADION (ul. 

Kościuszki) – Robert Strębski – 502 905 995, robertstrebski@kdk.net.pl. 

5. Z uwagi na wymogi artystów, zasady obowiązujące dziennikarzy na koncertach są 

następujące: 

a) Koncert Tercet czyli Kwartet  

Wykonywanie zdjęć bez lampy flash w trakcie całego koncertu, nagrywanie video tylko 10 

minut. 

b) Koncert Ciao Ciao Bambino  

Wykonywanie zdjęć i video w trakcie trwania całego koncertu, pliki wymagają akceptacji - 

ccb.spektaklmuzyczny@gmail.com 

c) Koncert Maraquja Music & Dance Show  

Wykonywanie zdjęć i video w trakcie trwania całego koncertu, pliki nie wymagają akceptacji.  

d) Koncert  Mamadou & Sama Yoon 

Wykonywanie zdjęć i video w trakcie trwania całego koncertu, pliki nie wymagają akceptacji.  



 

 

 

e) Koncert Galicia Folk Band  

Wykonywanie zdjęć i video w trakcie trwania całego koncertu, pliki nie wymagają akceptacji.  

f) Koncert Makabunda 

Wykonywanie zdjęć i video w trakcie trwania całego koncertu, pliki nie wymagają akceptacji.  

g) Koncert Future Folk 

Wykonywanie zdjęć i realizacji video do 5 minut koncertu (pierwsza piosenka). 

h) Koncert Patrycja Markowska 

Wykonywanie zdjęć w trakcie pierwszych 5 piosenek koncertu, bez lampy flash. Pliki 

wymagają akceptacji: mail – ania@musicart.pl. Zakaz realizacji video! 

i) Koncert Lao Che 

Wykonywanie zdjęć oraz video w trakcie pierwszych 5 utworów koncertu, pliki nie wymagają 

akceptacji.  

j) Koncert Kult 

Wykonywanie zdjęć oraz video w trakcie pierwszych 5 utworów koncertu, pliki nie wymagają 

akceptacji.  

 

                 

 

     Akceptuję powyższy regulamin 

            ……………………………………………………. 

         Podpis dziennikarza i nazwa redakcji 
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