
 

 

REGULAMIN DLA AKREDYTOWANYCH DZIENNIKARZY 

44. Święto Róży 7 - 9 września 2018 

1. Święto Róży jest imprezą odbywającą się w dniach 7 – 9 września 2018, 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 6 września 2018 do sekretariatu KDK 

(godz. otwarcia 8.00 – 16.00) lub do pokoju nr 117 - Robert Strębski. Dziennikarze, którzy 

zaakceptują regulamin otrzymają identyfikatory, umożliwiające pracownikom Ochrony 

identyfikację. 

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

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

MUZYCZNA / Tereny nad Ochnią  – Robert Strębski – 502 905 995, robertstrebski@kdk.net.pl. 

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

następujące: 

 

DUŻA SCENA MUZYCZNA / Tereny nad Ochnią 

SOBOTA 08.09.2018 

18:00 🎤 Łąki Łan - Wykonywanie zdjęć w trakcie pierwszych 5 utworów koncertu, bez lampy 

flash, Video w trakcie pierwszych 3 utworów materiał tylko w formie reporterskiej 

20:30 🎤 Maryla Rodowicz - Wykonywanie zdjęć w trakcie pierwszych 3 utworów koncertu, 

bez lampy flash, Video – materiał tylko w formie reporterskiej – do ustalenia na miejscu z 

przedstawicielem Agencji DETE  

NIEDZIELA 09.09.2018 

18:00 🎤 SARSA - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania koncertu, bez lampy flash, 

Video w trakcie pierwszych 3 utworów materiał tylko w formie reporterskiej 

20:30 🎤 COMA - Wykonywanie zdjęć w trakcie pierwszych 2 utworów koncertu, bez lampy 

flash, Video w trakcie pierwszych 2 utworów materiał tylko w formie reporterskiej 

 



PIĄTEK 07.09.2018 Kutnowski Dom Kultury 

20:00 🎤 GROHMAN ORCHESTRA - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania koncertu, bez 

lampy flash, Video - materiał tylko w formie reporterskiej. UWAGA – przed publikacją pliki 

należy przesłać do akceptacji (Tomasz Gołębiewski – email: golabq4q@gmail.com) 

Scena RYNEK / Pl. Piłsudskiego 

PIĄTEK 07.09.2018 

18:00 🎤 Konin Band Orchestra - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania koncertu, bez 

lampy flash, Video - materiał tylko w formie reporterskiej do 3 minut. 

19:30 🎤 Thomas Grotto - do ustalenia na miejscu 

21:00 🎤 Beltaine - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania koncertu, bez lampy flash, 

Video - materiał tylko w formie reporterskiej do 3 minut. 

SOBOTA 08.09.2018 

19:00 🎤 Warszawska Orkiestra Sentymentalna - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania 

koncertu, bez lampy flash, Video - materiał tylko w formie reporterskiej do 10 minut. 

20:30 🎤 Sokół Orkestar - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania koncertu, bez lampy 

flash, Video w trakcie pierwszych 3 utworów materiał tylko w formie reporterskiej. 

22.00 🎤 Nowa Kultura - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania koncertu, bez lampy 

flash, Video w trakcie pierwszych 2 utworów materiał tylko w formie reporterskiej 

NIEDZIELA 09.09.2018 

14:00 🎤 Kapela Brodow - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania koncertu, bez lampy 

flash, Video - materiał tylko w formie reporterskiej do 3 minut. 

16:00 🎤 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej / Zespół regionalny “Zielony Jawor” do 

ustalenia na miejscu 

19:00 🎤 Projekt Volodia - do ustalenia na miejscu 

20:30 🎤  Krzysztof Tyniec recital - Wykonywanie zdjęć przez cały czas trwania koncertu, bez 

lampy flash, Video - materiał tylko w formie reporterskiej do 3 minut. 

Akceptuję powyższy regulamin 
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