
 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI 

Infoshare 2021, 14-15 października 2021 r., AmberExpo/GDAŃSK 

(english version below) 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przyznawania i korzystania z akredytacji: 

1. Akredytacja przysługuje wyłącznie dziennikarzom, pracownikom oraz 

współpracownikom redakcji a także aktywnym zawodowym blogerom, którzy 

poprawnie wypełnili formularz akredytacyjny. 

2. Formularz akredytacji dostępny jest na stronie Organizatora, do dnia 13.10.2021 r. 

do godziny 15.00. Po tym czasie uzyskanie akredytacji będzie możliwe wyłącznie na 

podstawie maila przesłanego na adres media@infoshare.pl 

3. Akredytacja jest imienna, tj. wystawiana na imię i nazwisko osoby wypełniającej 

formularz zapisu. 

4. Akredytacja przyznana zostanie wyłącznie dziennikarzom i blogerom aktywnym 

zawodowo, po zaprezentowaniu przykładowych publikacji w formularzu 

akredytacyjnym. 

5. Wypełnienie formularza akredytacyjnego nie oznacza automatycznego przyznania 

akredytacji. Wniosek zostanie rozpatrzony, a odpowiedź zwrotna nastąpi mailowo do 

5 dni od wypełnienia formularza akredytacyjnego na stronie Organizartora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania 
uzasadnienia i bez możliwości odwołania. 

7. Akredytacja upoważnia do otrzymania wejściówki prasowej Media Pass, 
uprawniającej do: 

- udziału w prelekcjach odbywających się na 5 głównych scenach konferencji 

- wstępu do strefy Media Area na terenie AmberExpo 

- udziału w imprezach towarzyszących konferencji: Before&After Party, Great 
Networking Party 

- wsparcia w procesie umawiania wywiadów z uczestnikami konferencji 

(prelegenci, startupy, przedstawiciele firm z Expo) 

- dostępu do części online na stronie www.infoshare.pl/conference, w tym: 

- wstępu do wirtualnej strefy Expo oraz Startup Expo 

- nieodpłatnego udziału w warsztatach i webinarach 

- dostępu do nagrań z wystąpień, na których upublicznienie zgodę 

wyrazili prelegenci 

8. Próba wykorzystania przydzielonej wejściówki Media Pass przez osoby trzecie 

będzie skutkowała unieważnieniem wejścióki i akredytacji. 

9. Organizator nie wydaje duplikatów wejściówek. 

 

 

http://www.infoshare.pl/conference


 

 

 

 

MEDIA REGISTRATION TERMS 

Infoshare 2021, 14-15th October 2021, AmberExpo/GDAŃSK 

Please refer to the terms of granting and using the accreditation: 

1. Accreditation is only granted to journalists, employees and collaborators of the 

editorial office as well as professional bloggers, who have correctly filled the 

accreditation form. 

2. The registration form is available on the Organiser's website until 13th October 2021 

r. 3 a.m. After this time, it will be possible to obtain accreditation only via 

media@infoshare.pl 

3. The accreditation is personal, i.e. issued on the name and surname of the person 

filling in the registration form. 

4. The accreditation will be granted only to journalists and professionally active 

bloggers, after presenting the exemplary publications in the accreditation form. 

5. Filling out the accreditation form does not automatically mean accreditation. The 

application will be considered and the reply will be sent back up to 5 days after the 

registration. 

6. Organizers may refuse accreditation without providing justification and without the 

possibility of appeal. 

7. Accreditation entitles you to receive a Media Pass press ticket entitling you to: 

- participation in lectures on 5 main stages of the conference 

- access to the Media Area at AmberExpo 

- participation in the side events: The Before&After Party, The Great 

Networking Party 

- full support in arranging interviews with conference participants (speakers, 

startups, Expo companies representatives) 

- access to the online part at www.infoshare.pl/conference, including: 

- virtual Expo Area & Startup Expo Area 

- free participation in workshops and webinars 

- access to the recordings from speeches. 

8. An attempt to use the Media Pass by third parties will result in cancellation of both -  

Media Pass and accreditation. 

9. The organizer does not issue duplicate passes. 

 

 

 

 


