INFORMACIJE ZA PREDSTAVNIKE MEDIJEV
Pozdravljeni!
Žal smo v teh koronskih časih zaradi vseh predpisov letos primorani spremeniti način akreditiranja
novinarjev.
Za prireditve bomo lahko izdali minimalno število akreditacij, saj ne smemo preseči predpisanega
števila ljudi na posameznih prizoriščih.

• Predlog prireditev (datum, prizorišče), ki bi jih želeli spremljati prosimo, pošljite po epošti na: press@festival-lent.si minimalno en delovni dan prej.
• Zaradi zelo omejenega števila prisotnih na posameznih prizoriščih bomo vaše želje
obravnavali individualno.
• Z novinarsko akreditacijo vam je omogočen ogled vseh prireditev za dan, označen na novinarski
akreditaciji in prizorišča, ki ste jih navedli v vlogi, ki bo veljala samo ta dan.
• Odobrene akreditacije (izdane na določen datum) boste lahko dvignili osebno v recepciji Narodnega
doma Maribor, dnevno od 17.00 in 19.00.
• V času med 10.00 in 18.00 smo vam za informacije na voljo na telefonskih številkah:
02 229 4015, 041 792 054, Boris Črnič – vodja stikov z javnostmi in po e-pošti: press@festival-lent.si
• Akreditacija bo izdana za določen datum in ni prenosljiva!
• Fotografiranje in snemanje je omejeno na 10 (deset) minut od pričetka prireditve!
• Fotografiranje z bliskavico ali uporaba dodatnih luči ni dovoljeno na nobenem prizorišču!
• Fotografe in snemalce prosimo, da pri svojem delu ne motijo gledalcev in izvajalcev!
• Dostop na odre je prepovedan!
• Prosimo vas, da ne fotografirate in snemate s sedežev v prvih vrstah!
• Med gibanjem po prizorišču je obvezno nositi zaščitno masko ter upoštevati varnostno razdaljo do
vseh na prireditvenem prostoru.
• Pri izjavah in intervjujih z izvajalci vam bo v pomoč producenti posameznih odrov. Prosimo za najavo
intervjujev vsaj 1 dan pred pričetkom prireditve oz. tonske vaje po e-pošti: press@festival-lent.si
•

Ves material o Festivalu Lent 2020 (opisi nastopajočih, fotografije in mp3 posnetki so vam na
razpolago na festivalskem strežniku: Festival Lent 2020 PRESS MATERIALI
(http://dl.nd-mb.si/FL_2020_materiali/)

• Zaradi lažjega obojestranskega dela vas vljudno prosimo, da dosledno upoštevate pravila.
• Želimo vam uspešno delo in upamo, da se boste v naši sredini prijetno počutili!

Hvala za razumevanje in dobrodošli na Festivalu Lent 2020!

