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Szanowni Państwo, 

Nowy sezon, to i nowe wyzwania, ale także i udogodnienia specjalnie przygotowane dla 
dziennikarzy. 

Wraz ze startem sezonu 2019/2020, przedstawiciele mediów mogą w pełni korzystać z 
pakietu News Access, zawierającego m.in. skróty z meczów, relacje tekstowe oraz zdjęć z 
rozgrywek PGNiG Superligi mężczyzn. Mogą je Państwo wykorzystywać w swoich materiałach 
prasowych w następujący sposób: 

I. Materiały video. W przypadku meczów transmitowanych przez TVP Sport lub lokalne 

oddziały Telewizji Polskiej, z materiałów można korzystać w następujący sposób:  

1) Embedowania playera z materiałem meczowym przygotowanym przez TVP Sport. 

2) Pobraniem materiału video i wykorzystaniu na antenie swoich programów 

informacyjnych.  

 

II. W przypadku meczów nietransmitowanych przez TVP Sport lub lokalne oddziały 

Telewizji Polskiej: 

1) Możliwość nagrania własnego materiału video z wydarzeń boiskowych  

     III. Relacje tekstowe, zdjęcia oraz wypowiedzi zawodników z każdego meczu PGNiG      

Superligi będą umieszczane w biurach prasowych gospodarza spotkania w systemie 

Accredito.  

 

I. 1 Zasady korzystania z PLAYERA TVP 

 

PLAYER TVP daje możliwość dostępu do materiałów meczowych z transmitowanych 
rozgrywek PGNiG Superligi, które będą Państwo mieli możliwość zamieszczenia 
(embedowania) na Waszych portalach internetowych.   

Materiały będą gotowe w Playerze do 120 minut po zakończeniu meczu transmitowanego na 
antenie TVP Sport lub lokalnego oddziału Telewizji Polskiej (np. TVP Opole).  

Dostępne materiały to:  

• Skrót z meczu 120 sekund 

• Trzy najciekawsze akcje do 60 sekund każda 

• Wywiady pomeczowe 

 



 

 

 

 

 

INSTRUKCJA korzystania: 

1. By prezentować wideo na swojej stronie konieczne jest pozyskanie kodów embed playera.  
Wideo, które portal sport.tvp.pl udostępnia są dostępne pod adresem internetowym: 

 http://embedy.tvp.pl 

Login i hasło: 

Login – ligamedia2019@gmail.com 

Haslo – Supermedia2019 

 

 

 

 

2. Jeżeli uda nam się poprawnie zalogować zostaniemy przekierowani do panelu 
zawierającego udostępniane materiały wideo (rysunek poniżej). Jeżeli po zalogowaniu nie 
zostaniemy przekierowani na stronę embedy.tvp.pl, proszę ten adres wpisać ręcznie w oknie 
przeglądarki.  

Strona z udostępnianymi wideo umożliwia wybór klipu, ustawienie parametrów playera  
(wysokość, szerokość, itp.) oraz wygenerowanie gotowego kodu do osadzenia na stronie 
internetowej.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kliknięcie przyciskiem myszy wybranego klipu wideo sprawi, iż pojawi się dodatkowa 
pozycja  
w formularzu z lewej strony ekranu, prezentująca gotowy kod HTML (tzw. embed) 
przeznaczony  
do wklejenia na stronę internetową (rysunek poniżej).  Wygenerowany kod będzie uwzględniał 
parametry wprowadzone w formularzu widocznym powyżej samego kodu. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Pod wskazanym polem formularza dostępny jest przycisk umożliwiający podgląd działania 
playera wideo uruchamianego na podstawie wygenerowanego kodu (rysunek poniżej). 

 

 

5. Pozostało osadzić wygenerowany kod na stronie internetowej na której chcemy 
prezentować wideo. 

Przykładową stronę internetową wraz z reprezentującym ją kodem HTML przedstawia 
rysunek poniżej: 

 

 



 

 

 

 

6. Pomiędzy znaczniki <body></body> w miejscu gdzie chcemy pokazać player powinniśmy 
wkleić wygenerowany wcześniej kod embed zgodnie z zaznaczonym tekstem pokazanym na 
rysunku powyżej. 

 

7. W efekcie podjętych działań, nasza testowa strona zyska player wideo jak na powyżej. 

 

Rysunek powyżej - testowa strona - osadzony player z klipem wideo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.2 Zasady pobierania i wykorzystywania materiałów video ze skrótami meczów na antenie 

swoich programów informacyjnych  

 

Każda ze stacji telewizyjnych ma możliwość pobrania 120 sekundowego skrótu meczu i 
wykorzystania jego fragmentów w swoich materiałach informacyjnych.  

Skrót ten będzie można pobrać wchodząc na przygotowany do tego celu portal, dostępny 
pod linkiem: 

http://wideo.pgnig-superliga.pl/ 

Przycisk: Wejdź do strefy dla dziennikarzy 

Hasło: superliga_media 

W przypadku użycia wybranych fragmentów lub całości danego materiału, należy umieścić 
napis w widocznym miejscu na ekranie, trwający co najmniej 5 sekund: Zdjęcia dzięki TVP 
Sport. 

Skróty będą dostępne do 120 minut po zakończonym meczu.  

UWAGA: Z meczów transmitowanych TVP ma wyłączność przygotowywania materiałów 
video z wydarzeń boiskowych. Przedstawiciele innych stacji, mogą pokazać ujęcia z boiska z 
transmitowanych przez TVP spotkań, tylko poprzez wykorzystanie nagranych przez TVP 
fragmentów meczów.   

 

 

II. Możliwość nagrania własnego materiału z wydarzeń boiskowych z meczów 

nietransmitowanych 

 

W przypadku meczu nietransmitowanego macie Państwo możliwość przygotowania materiału 
wideo trwającego maksymalnie 120 sekund. 

W przypadku użycia danego materiału należy umieścić napis w widocznym miejscu na 
ekranie, trwający co najmniej 5 sekund: „Zdjęcia dzięki TVP Sport” oraz zamieścić informację: 
„Oficjalnym nadawcą rozgrywek PGNiG Superligi jest TVP Sport”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

III Relacje tekstowe, zdjęcia oraz wypowiedzi zawodników z każdego meczu PGNiG 

Superligi 

Każdy z klubów PGNiG Superligi ma swoje konto w systemie Accredito, gdzie będzie 
zamieszczał materiały pomeczowe z każdego spotkania, którego jest gospodarzem. 

Zamieszczane tam materiały są w pełni dostępne dla dziennikarzy. Będą to: 

- zdjęcia 

-wypowiedzi zawodników (setki)  

-relacje tekstowe 

 

Jako źródło materiałów należy podpisać: www.pgnig-superliga.pl  

 

Zachęcamy Państwa do korzystania ze wszystkich materiałów dotyczących rozgrywek PGNiG 
Superligi w sezonie 2019/2020.    


