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vsl ,,PRAMOGJ SALA( 15U,Ut tq ARENOS OPERATORES)
vrEsdsros INF ORMACIJOS RENGEJU

rR (AR) SKLETDEJU ATSTOVV
AKREDITAVIMO TAISYKLE S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sios taisykles reglamentuoja vie5osios informacijos rengejq ir (ar) skleidejq atstovq akreditavimo

tvark4 Siauliq arenoje (J. Jablonskio g. 16, Siauliai).

VSI ,,Pramogq sala" akredituoja vie5osios informacijos rengejq ir (a0 skleidejrl atstovus,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomends informavimo istatymu ir kitais teises aktais,

re glamentuoj andiais vie5osio s informacij os teikim4.

3. Vie5osios informacijos rengejai ir (ar) skleidejai turi teisg akredituoti savo atstows i Siauliq arenos

renginius, laikydamiesi Siq taisykliq.

II. VIENKARTINES RENGINIO AKREDITACIJOS SUTEIKIMAS

V5f ,,Pramogq sala" akredituoja tik pagal Lietuvos Respublikos istatymus veikiandiq vie5osios

informacijos rengejq ir (ar) skleidejq bei uZsienio informacijos rengejq atstovus, turindius uZsienio

informacijos rengejq igaliojimus per Ziniasklaidos priemong, kuriai jie atstovauja, ne daugiau kaip du

asmenis i5 vieno medija kanalo (Zurnalistas ir fotografas ar (ir) Zurnalistas ir operatorius).

V5f ,,Pramogq sala" akredituoja vie5osios informacijos rengejus ir (ar) skleidejq atstovus (taip pat

interneto tinklara5diq ktrejus), reguliariai rengiandius informacij q apie renginius, vykstandius Siauliq

arenoje.

Vienkartine renginio akreditacija arba nustatyto termino akreditacija i kultfirinius ar kitokio pobfidZio

renginius vie5osios informacijos rengejq ir (ar) skleidejq atstovams yra suteikiama atitinkamo

renginio organizatoriaus sprendimu.

Renginio organizatoriui esant V5{ ,,Pramogq sala" vie5osios informacijos rengejai ir (ar) skleidejai

del vienkanines renginio akreditacijos maZiausiai prie5 4 (keturias) darbo dienas iki renginio dienos

Siauliq arenos administracijai arba igaliotam vie5qfq rySiq atstovui privalo atsiqsti pra5ym4, kuriame

nurodoma vie5osios informacijos rengejq ir (ar) skleidejq atstovo (medija priemonds ar (ir)

Zurnalisto, operatoriaus, fotografo) pavadinimas, vardas ir pavarde, pareigos, kontaktai. Vienkartinq
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renginio akreditacrj4 gavg arba i spaudos atstovq s4ra54 itraukti vie5osios informacijos rengejq ir (ar)

skleidejq atstovai igyja teisg dallvauti renginyje ir atlikti savo tiesiogines pareigas bei taip pat

privalo laikyis nustatytq vidaus taisykliq.

8. Esant bet kokiam kitam renginio organizatoriui (iSskyrus VSI ,,Pramogq sala"), vie5osios

informacijos rengejai ir (ar) skleidejai del vienkartines renginio akreditacijos gavimo privalo kreiptis

i renginio organizatoiq arba i Siauliq a.renos administracij4 ar igaliot4 vie5qjq rySiq atstov4.

9. KK ,,Siauliai" savo organizuojamq renginiq akreditavimo tvark4 nustato savarankiSkai. Vie5osios

informacijos rengejq ir (ar) skleidejq atstovai del akreditacijos suteikimo privalo kreiptis i KK

,,Siauliai" adminishacij 4.

10. Akredituojami tie internetinirl tinklara5diq kiirejai ir informacines visuomenes informavimo

priemoniq valdyojai, jq atstovai, kuriq visuomen6s informavimo priemonese reguliariai

analizuojama Siauliq arenos veikla ir (ar) apie j4 nuolat informuojama ir kuriq visuomends

informavimo priemonds akreditacijos pra5ymo suteikimo metu yra veikiandios ir vie5ai prieinamos.

11. Akredituojamiems Zumalistams prie5 kiekvien4 rengini yra i5duodami VSf ,,Pramogq sala" arba kito

orgatizatonaus vienkartiniai leidimai (ilaminuotas leidimas ,,Ziniasklaida" su kaklajuoste) arba

itraukiami i bendr4 Ziniasklaidos atstovq s4ra54. Vienkartinio renginio leidimo kortele i5duodama

prie ,,Tarnybinio iejimo" esandiame apsaugos poste pateikus atstovaujandios Ziniasklaidos priemonds

darbo paZymejim4. Pasibaigus renginiui vie5osios infonnacijos rengejq ir (ar) skleidejai privalo

vienkarting leidimo kortelg grqlinti i apsaugos post4.

l2.Kai kuriais atvejais (pvz., rengiant informacij4 ne renginiq, o kitq vizit4, fotosesijq metu) gali bffi

nustatyta speciali Zurnalisq akreditavimo tvarka. Tokiais atvejais vie5osios informacijos rengejai ir

(ar) skleidejai maZiausiai pries 4 (keturias) darbo dienas privalo kreiptis i Siauliq arenos

administractj4 s,, pra5ymu vienkartinei akreditacij ai suteikti.

13. Vienkartinei renginio akreditacijai gauti pra5yme pateikus tikroves neatitinkandius duomenis,

vienkartine renginio akreditacija nesuteikiama.

IIL DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Vienkartine renginio akreditacija suteikia teisg vie5osios informacijos rengejq ir (ar) skleidejq

atstovams ieiti i Siauliq aren? (J. Jablonskio g. 16, Siauliai, ,,Tarnybinis !ejimas"), lankytis tam

tikrose, akredituotiems Zumalistams skirtose patalpose, vietose ar zonose.

15. Vie5osios informacijos rengejq ir (ar) skleidejq atstovai, gavg vienkartinius renginio leidimus

(ilaminuotas leidimas ,,Ziniasklaida" su kaklajuoste) ar itraukti i bendr4 spaudos atstovq sqraS4

dalyvaudami renginiuose Siauliq arenoje leidim4 privalo nesioti gerai matomoje vietoje (ant kaklo)

viso renginio metu bei pasibaigus jam gr4iinti i apsaugos post4 prie ,,Tarnybinio iejimo".

16. Operatoriams ir fotografams, norintiems uZfiksuoti rengini, daZniausiai renginio metu leidZiama

fotografuoti (be blykstes) ir filmuoti 3 (tris) pirmas koncerto dainas, tadiau del kiekvieno Siauliq



arenoje dalyvaujandio atlikejo pasirodymo fotografavimo, filmavimo ir kitos pageidaujamos tvarkos

reikalavimq privaloma i5 anksto susiderinti su renginio organizatoriumi.

17. Siauliq arenoje komentarai, spaudos konferencijos ir t.t. vyksta tik specialiai viesqjq informavimo

priemoniq atstovams irengtose saldse, vietose, zonose bei Siauliq arenos konferencijq salese.

18. Ddl individualiq interviu su Lietuvos ar uZsienio atlikejais tariamasi i5 anksto, pateikiant pra5ym4

VSI ,,Pramogq sala" administracijai (arba igaliotam vie5qirl ry5iq atstovui) ar kito renginiq

or ganizatoriaus atstovui.

19. VSI ,,Pramogq sala" su vieSosios informacijos rengejq ir (ar) skleidejq atstovo sutikimu turi teisg

naudoti atitinkamo vie5osios informacijos rengejq ir (ar) skleidejq atstovo nuotraukas arba filmuot4

medLiagE, nurodant autoriaus vard4 bei Saltini.

IV. VIENKARTINES RENGINIO AKREDITACIJOS NEISDAVIMAS

20. Vienkartine renginio akreditacija yra nei5duodama, jeigu vie5osios informacijos rengejq ir (ar)

skleidejq atstovas pai;eidLia Lietuvos visuomends informavimo etikos kodeks4, kitus Lietuvos

Respublikos istatymus, ar Sias taisykles.

21. Sprendim4 del vienkartines renginio akreditacijos neiSdavimo, kuri organizuoja V5{ ,,Pramogq sala",

priima imones generalinis direktorius, kitq renginio organizatoriq - jq atstovai.

22. Vie5osios informacijos rengejas ir (ar) skleidejas, nei5davus vienkartines renginio akreditacijos jo

atstovui, turi teisg akredituoti kit4 Zumalist4.

23. Vienkartine renginio akreditacijayra nei5duodama vie5osios informacijos rengejui ir (ar) skleidejui

jo pateiktame pra5yme aptikus apgaulingus duomenis.



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Gindai del akreditavimo sprendZiami

25. Sis apra5as skelbiamas Siautiq arenos

Taisykles patvirtintos du t[kstandi

Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka.

alapyj e internete www. siauliuarena.lt

5[ rrPramogq sala"

Se5ioliktq metq geguZes menesio dvide5imt penkt4 dien4.


