Pozdravljeni,

v NK Olimpija Ljubljana vam v skladu z navodili NZS in lastnim protokolom
pošiljamo navodila akreditiranja in obiskovanja domačih tekem NK Olimpija
Ljubljana. Navodila veljajo do nadaljnjega oziroma do preklica akreditiranja s
strani Nogometne zveze Slovenije.
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 27 ur pred začetkom tekme.
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 (območje MEDIA) ter 10 fotografskih mest (območje 1).
V sklopu poimenskega seznama prisotnih medijev moramo paziti na razmerje
nacionalnih, domačih in gostujočih medijev. Prednost pri akreditiranju imajo
nacionalni mediji in mediji, ki več uredniškega prostora namenjajo športu. Pri
vključevanju bomo znotraj omenjenih okvirov upoštevali tudi vrstni red prijav.
3. Akreditacijo prevzamete na PRESS vhodu
Akreditacije boste novinarji, statistiki in 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.
Fotografi prejmete akreditacijo za območje 1 in se odpravite na tovorni vhod (AB
vhod). Namestite se za golom ene izmed ekip. Med polčasom lahko menjate mesta.
Statistiki prejmete akreditacijo 2 in imate dostop do PRESS tribune.

Novinarji in prejmete akreditacijo za območje MEDIA in se odpravite na PRESS
tribuno. Dovoljeno je dostop v območja za medije (press tribuna, novinarska
konferenca in mešana cona).
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.
Po tekmi se novinarji prestavite do mešane cone, kjer se bodo pobrale izjave
trenerjev in igralcev. Prehod do mešane cone poteka čez tribuno (gibanje skozi
notranje prostore ni dovoljeno). Novinarskih konferenc do nadaljnjega ne bo, zato
morate novinarji ves potreben material za vaše delo pridobiti v mešani coni. V
primeru, da bo za posamezno tekmo organizirana novinarska konferenca vam,
bomo to sporočili ob potrditvi akreditacije kot odgovor na vaše elektronsko
sporočilo.
Vrstni red prejemanja oziroma pridobivanja izjav:
1. imetnik TV pravic, ki izvaja prenos;
2. imetnik TV pravic, ki izvaja prenos;
3. ekipa Prve lige Telekom Slovenije;
4. ostali akreditirani mediji.

Pomembno: Novinarji morate ob prihodu ter v mešani coni uporabljati zaščitne
maske in vseskozi ohranjati varnostno razdaljo (tudi na novinarski tribuni).
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