
Regulamin przyznawania i wydawania akredytacji prasowych na Ultrace 2020 

1. W ramach wydarzenia Ultrace 2020 (dalej zwanym: „Wydarzeniem”), które odbędą się w dniach 
26-28 Czerwca 2020r. Na obiekcie Stadion Wrocław, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, 
organizowanych przez Go Hard Sp. z o.o., z siedzibą na ul. R. Wojaczka 19/60, 51-169 Wrocław, 
KRS: 0000639506, NIP: 8992798990, REGON: 365509488 (dalej zwanym: „Organizatorem”), 
przyznawane są nieodpłatne akredytacje prasowe dla dziennikarzy reprezentujących wydawców 
prasowych, internetowych i telewizyjnych posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności w 
zakresie środków masowego komunikowania oraz dla niewymienionych powyżej, na podstawie 
wydanej przez Organizatora decyzji.

2. W ramach Wydarzenia przewidziany jest jeden rodzaje akredytacji – MEDIA

3. Akredytacje prasowe upoważniają dziennikarzy do udziału we wszystkich wydarzeniach 
programowych w ramach Wydarzenia, z wyłączeniem wydarzeń objętych odrębnymi zaproszeniami

4. Wszystkie akredytacje są przyznawane na podstawie wypełnionych formularzy rejestracyjnych 
znajdujących się pod adresem https://raceism.com/media/, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

5. Rejestracja dla dziennikarzy przebiega dwuetapowo. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego 
dostępnego na stronie https://raceism.com/media/ następuje proces akceptacji. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, na podany w formularzu adres e-mail zostaje wysłane 
potwierdzenie.

6. Liczba akredytacji dziennikarskich jest ograniczona.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji na każdym etapie rejestracji, 
bez podawania uzasadnienia. W celu odwołania się, należy wysłać wiadomość na adres:
media@raceism.com.

8. Wystawioną akredytację prasową można będzie odebrać osobiście w miejscach wskazanych przez 
Organizatora w trakcie trwania Wydarzenia.

9. Akredytacje wydawane są na podstawie ważnej legitymacji prasowej, zaświadczenia o współpracy 
z redakcją wydawcy, określonego w ust. 1 powyżej oraz w innych przypadkach na podstawie decyzji 
Organizatora.

10. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej 
posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych Wydarzenia.

11. Akredytacja jest imienna i nie może być przekazana innej osobie.

12. Organizator nie ponosi kosztów zakwaterowania i transportu posiadaczy akredytacji 
dziennikarskich.

13. Osoba akredytowana jest zobowiązana do przesłania materiału z relacji do 30dniu po 
zakończeniu wydarzenia na adres media@raceism.com. Możliwe jest przesłanie w formie linku do 
relacji. 


