Pozdravljeni,

v NK Olimpija Ljubljana vam v skladu z navodili UEFA in lastnim protokolom
pošiljamo navodila za akreditiranje in prisotnost na srečanju drugega kroga
kvalifikacij za Evropsko ligo, ki ga Olimpija v četrtek, 17. 9. 2020, ob 18.30 uri gosti
v Stožicah.
1. Za novinarsko oziroma fotografsko akreditacijo se prijavite na naslov
press@nkolimpija.si
Ob prijavi navedete:
- ime in priimek osebe, ki bo tekmo obiskala;
- medij oziroma podjetje, ki ga zastopa.
2. Na tekmo se prijavite najkasneje do srede, 16. 9. 2020, do 10.00 ure.
Najkasneje 24 ur pred tekmo vam sporočimo končen seznam medijev na tekmi
oziroma vas obvestimo o tem, ali ste za posamezno tekmo akreditirani ali ne.
Akreditiranje je odvisno od števila prijav, saj so mesta omejena. Omogočenih je 20
novinarskih mest in 3 mesta za statistike (območje 3). Omogočeno bo 16
fotografskih mest (območje 2).
TV ekipe: Zaradi kupljenih televizijskih pravic vstop s kamero drugim medijem ni
dovoljen.
3. Akreditacijo prevzamete na PRESS vhodu

Akreditacije boste tako novinarji kot tudi fotografi lahko prevzeli na PRESS vhodu
Stožic. S sabo morate imeti osebni dokument, ki ga boste izmenjali za akreditacijo.
Po tekmi na istem mestu akreditacijo vrnete oziroma izmenjate za vaš osebni
dokument. Na tem mestu boste ob začetku tudi izpolnili obrazec z zdravstvenimi
vprašanji, prav tako vam bo izmerjena temperatura. V kolikor bo le ta povišana na
stadion, kljub potrjeni akreditaciji ne boste mogli dostopati.
Fotografi prejmete akreditacijo za območje 2 in se odpravite na tovorni (AB vhod).
Novinarji in statistiki prejmete akreditacijo za območje 3 in se odpravite na PRESS
tribuno.

4. Aktivnosti pred, med in po tekmi
Ob prihodu prevzamete akreditacijo in se vse do konca tekme zadržujete zgolj v
območju, ki vam ga le ta omogoča oziroma dovoljuje. Prehajanja med območji niso
dovoljena.
Novinarji in statistiki tako ostanete na PRESS tribuni, kjer bodo za vas označena
mesta. Obvezna je varnostna razdalja 2 metrov in uporaba zaščitne maske. Po
tekmi se prestavite v sobo za novinarsko konferenco, kjer se morajo spoštovati
naslednja načela:
•

govorniški oder bo vsaj 3 metre oddaljen od prve vrste sedežev in vseh položajev
fotografov - prosimo, da pripravljenih sedišč ne premikate;

•

število medijev, ki jim je dovoljena udeležba, bo prilagojeno tako, da se lahko ves čas
vzdržuje razdalja 2 m med posamezniki;

•

vsi predstavniki medijev morate nositi maske za obraz;

•

na govorniški oder (mizo) za tiskovne konference se ne smejo postavljati snemalne
naprave (diktafoni, mobilni telefoni itn.).

Mešana cona in izjave ne smejo biti organizirane, zato bosta v ta namen pred in po
tekmi potekali novinarski konferenci. Več o tem vam sporočimo kmalu.

Fotografi se odpravite na tovorni (AB vhod), kjer bodo vaša mesta jasno označena.
Število fotografov za vsakim golom je tako omejeno na osem, po štirje na levi in
štirje na desni strani posameznega gola. Med položaji posameznih fotografov bo
zagotovljena minimalna razdalja 2 metrov. Ves čas tekme ostanete na istem
položaju. Do mesta pa dostopate zgolj v mejah območja 2, kar pomeni, da do gola
na drugi strani odidete po zunanji strani roba igrišča in ne mimo igralskih klopi.
Pomembno: Vsi mediji morate ves čas nositi zaščitne maske in vseskozi ohranjati
varnostno razdaljo. Izjema je komentator tekme, ki maske v času govora ne
potrebuje.
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