
 

 

Campus Polska Przyszłości 

Współpraca z mediami 
 

 

Szanowni Państwo,  

serdecznie dziękujemy za zainteresowanie Campusem Polska Przyszłości.  

Jest to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Rafała Trzaskowskiego, które, mamy 

nadzieję, wyzwoli pokłady ogromnej społecznej energii wśród młodych Polek i 

Polaków. Zależy nam na dobrej i profesjonalnej relacji z mediami, dlatego poniżej 

prezentujemy Państwu Zasady, które usystematyzują naszą współpracę. Jesteśmy 

otwarci na Państwa sugestie dotyczące warunków i zapotrzebowania technicznego 

niezbędnego do efektywnego relacjonowania wydarzeń Campusu Polska Przyszłości, a 

także do całości działań Zespołu Prasowego i Centrum Prasowego.  Serdecznie 

zapraszamy do kontaktu. 

 

 

Co oferujemy? 

Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy nowoczesne i świetnie wyposażone Centrum 

Prasowe – Campus Polska, na które składa się m.in. sala wspólna, sale przeznaczone do 

wywiadów, duże ekrany telewizyjne oraz Internet światłowodowy. Dodatkowo 

zapewniamy Państwu parking oraz dostęp do bufetu (kawa, napoje, przekąski), a także 

dla każdego chętnego bezpłatny obiad.  

 

 

Zasady Współpracy: 

1. Wnioski o akredytacje medialne na Campus Polska Przyszłości przyjmowane są  

w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem zgłoszenia na adres mailowy 

media@campuspolska.pl. 

2. Wnioski o akredytacje można składać do 20 sierpnia 2021 r. do północy.  

3. Każdy zgłaszający odpowiedzialny jest za podanie kompletnych oraz prawdziwych 

danych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania, a także cofnięcia już 

przyznanej akredytacji bez podania przyczyny. 

 

  

 



6. Po zakończeniu procesu akredytacyjnego każdy przedstawiciel mediów otrzymuje na 

podany adres e-mail wiadomość o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.  

7. Przebywanie i poruszanie się po terenie Campusu Polska Przyszłości, w tym  

w strefach wydarzeń, możliwe jest po uzyskaniu akredytacji i okazaniu na miejscu 

odpowiedniego identyfikatora.  

8. Akredytacje można odebrać w Centrum Prasowym – Campus Polska w dzień 

poprzedzający inaugurację tj. w czwartek, 26 sierpnia w godz. 15:00-20:00 oraz  

w piątek, 27 sierpnia od godz. 8:00, a w kolejnych dniach do środy, 1 września włącznie, 

w trybie ciągłym po kontakcie z Zespołem Prasowym. 

9. Osoba akredytowana przy odbiorze przedstawia legitymację prasową lub inny 

dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.  

10. Osoba akredytowana przemieszcza się z akredytacją umieszczoną  

w widocznym miejscu oraz okazuję ją na prośbę przedstawiciela służb porządkowych  

i informacyjnych lub organizatora.  

11. Zależy nam na komforcie uczestników, dlatego uprzejmie prosimy  

o nagrywanie materiałów wideo z wydarzeń w wyznaczonych dla mediów strefach. 

Wywiady i nagrania z prelegentami, gośćmi Campusu możliwe są po wcześniejszym 

kontakcie i umówieniu terminu z Zespołem Prasowym. Uczestnicy Campusu nie są 

osobami publicznymi, w razie braku ich chęci do rozmowy prosimy o uszanowanie ich 

woli.  

12. Wywiady odbywać się będą przede wszystkim w wyznaczonych strefach  

(w razie innego zapotrzebowanie – do ustalenia z Zespołem Prasowym). 

13. Każdy akredytowany posiada i przedstawia zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu 

przeciwko COVID19 lub o wyleczeniu z infekcji.  

14. Przedstawiciele mediów przestrzegają wszystkich obowiązujących obostrzeń 

związanych z COVID19 – maseczki, dezynfekcja, dystans.   

15. Przedstawiciele mediów zachowują bezpieczny dystans od wszystkich uczestników 

i prelegentów Campusu, na przykład korzystając z mikrofonów na statywach.  

16. Złożenie wniosku akredytacyjnego jest jednoznaczne się z akceptacją powyższych 

Zasad Współpracy. 

 

Zespół Prasowy - Campus Polska Przyszłości 

Magdalena Brukwińska Ada Guźniczak Tomasz Nowe 

T: 669 967 121 T: 690 515 350 T: 504 049 355 

M: magdalena.brukwinska 

@campuspolska.pl 

M: ada.guzniczak 

@campuspolska.pl 

M: tomasz.nowe 

@campuspolska.pl 

 


