ZASADY

FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA

CENTRUM KONGRESOWEGO ICE KRAKÓW

• Każdorazowe użycie zdjęć Centrum Kongresowego ICE Kraków w celach komercyjnych
musi być zaakceptowane przez KBF - operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków.
Cele komercyjne to na przykład: sesja zdjęciowa na potrzeby promocji produktu,
sesja ślubna, sesja samochodu na bloga, sesja modowa na bloga, sesja zdjęciowa
wykonywana przez fotografa do jego portfolio itp.
• Centrum Kongresowe ICE Kraków jako instytucja publiczna jest zobowiązane
wykazywać przychód z realizacji swoich celów statutowych, czyli wynajmu obiektu
na potrzeby promocji marek – poprzez najem obiektu rozumiemy również sprzedaż
wizerunku ICE Kraków. Do tej pory współpracowaliśmy z firmami, takimi jak Lacerto
(producent garniturów), Inifini (producent samochodów osobowych), Wawel
(krakowski producent słodyczy). Firmy, z którymi współdziałamy powinny kierować się
podobnymi wartościami jak Centrum Kongresowe ICE Kraków, dlatego do współpracy
zapraszamy tylko określone marki.
• Jeśli sesja zdjęciowa lub nagranie wideo ma znamiona działań edukacyjnych lub
informacyjnych – wyrażamy zgodę na bezpłatne fotografowanie lub nagrywanie.
Zanim jednak dojdzie do nagrania, firma lub instytucja powinna skierować do Centrum
Kongresowego ICE Kraków lub KBF zapytanie w formie pisma lub e-maila (adresy:
poczta@kbf.krakow.pl i/lub michal.zalewski@kbf.krakow.pl).
Decyzje wydawane są indywidualnie po zapoznaniu się z zapytaniem.
• Nagrania realizowane przez stacje telewizyjne – prosimy o kontakt z rzecznikiem
prasowym KBF, operatora ICE Kraków: michal.zalewski@kbf.krakow.pl
lub tel.: 513 099 671.
• Wykorzystanie zdjęć w celach prywatnych – wyrażamy zgodę na robienie zdjęć w celach
prywatnych, takich jak publikacja w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram,
Twitter, inne). Zdjęcia można wykonywać nieprofesjonalnym sprzętem (np. telefony
komórkowe). W przypadku użycia profesjonalnych aparatów fotograficznych –
np. lustrzanki, zdjęcia powinny zostać przesłane do akceptacji na adres:
michal.zalewski@kbf.krakow.pl lub paula.swiech@icekrakow.pl.
• Możliwość wejścia do ICE Kraków i zrobienia zdjęć – istnieje możliwość wejścia
i robienia zdjęć, jednak każdorazowo należy skontaktować się z Centrum Kongresowym
ICE Kraków w celu sprawdzenia możliwości kalendarzowych oraz określenia celu
wykonywania zdjęć. Bez wcześniejszego umówienia się, sprawdzenia dostępności
wolnych terminów oraz określenia celu wykonywania fotografii nie można zrobić zdjęć
wewnątrz budynku.
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