
Zał. nr 2 
do regulaminu PGNiG Superligi 

obowi ązującego w sezonie 2014/2015  
 

Warunki techniczne relacji telewizyjnych TV Polsat z zawodów 
 

1. Klub dostarczy TV Polsat, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem transmitowanego 
meczu (nie dotyczy fazy play-off rozgrywek) niezbędną do przygotowania transmisji/relacji 
z meczu dokumentację programową i techniczną, w zakresie uzgodnionym  
z przedstawicielem TV Polsat, w tym szczegółowy plan obiektu  
z oznaczeniem wejść i dojazdów, przyłączy energetycznych itp. W przypadku zmian 
warunków (np. obiektu, scenariusza itp.) klub zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować o tym w formie pisemnej ZPRP. 

2. Klub zobowiązuje się ponadto na własny koszt do: 
1) umożliwienia sporządzenia dokumentacji (wizji lokalnej) każdego obiektu przez ekipę 

realizacyjną TV Polsat (w składzie: kierownik produkcji, realizator wizji, realizator 
dźwięku, inżynier wozu); 

2) każdorazowo, przy realizacji transmisji z meczu do zapewnienia: 
a) zasilania energetycznego (63A/380V) niezbędnego do przeprowadzenia nagrania, 
b) dostępu do przyłącza, 
c) obecności dyżurnego elektryka, 
d) podłączenia zasilania w uzgodnionym wcześniej terminie, nie później niż na  

6 godzin przed rozpoczęciem każdego meczu; 
e) umożliwienia ustawienia kamer, podestów, wózka zdjęciowego na widowni oraz  

w miejscach wskazanych podczas dokumentacji przez realizatorów Polsat; 
f) ochrony wozu transmisyjnego i pojazdów pomocniczych oraz odpowiedniej ilości, 

wymaganej przez Polsat, stanowisk kamerowych Polsat przed, w czasie  
i bezpośrednio po meczach; 

g) identyfikatorów umożliwiających poruszanie się po całym obiekcie dla ekipy Polsat 
oraz przepustek wjazdowych dla samochodów w niezbędnej ilości, według listy 
dostarczonej na 3 dni przed terminem każdego meczu przez kierownika produkcji 
Polsat; 

h) pomieszczenia - szatni, na magazynowanie niezbędnego do przeprowadzenia 
transmisji sprzętu ekipy Polsat; 

i) przeprowadzenia generalnej próby kamerowej; 
j) parkingu dostosowanego do potrzeb wozów transmisyjnych w ilości niezbędnej  

do dokonania transmisji. 
3. Transmitowane mecze mogą się odbywać na boiskach wyłącznie z liniami do piłki 

ręcznej, a jeśli boisko w hali posiada linie do innych dyscyplin sportowych, to gospodarz 
zawodów zobowiązany jest do zapewnienia wykładziny sportowej jedynie z oznaczeniem 
boiska do piłki ręcznej. 

4. Odstępstwa od powyższych warunków techniczno-realizacyjnych wymagają każdorazowo 
uzgodnienia z ZPRP i wskazanym przez TV Polsat kierownikiem produkcji. 


