AKREDITAČNÍ INFORMACE

ME v autocrossu Nová Paka 1. - 2. 7. 2017
Vážení novináři, fotografové, kameramani a další zástupci sdělovacích
prostředků. Při letošním ME v autokrosu v Nové Pace budou uděleny akreditace za
těchto podmínek:
1.

Vyplnění akreditačního formuláře umístěného na stránkách AK Nová Paka.

2. Formulář je nutné zaslat nejpozději do úterý 27. 6. 2017 14:00 hodin
3. Uděleny budou akreditace novinářům, fotografům a kameramanům,
vždy maximálně pro tři zástupce z jednoho média (maximálně 2x foto)
4. U prezentace v tiskovém středisku pořadateli doložit nebo prokázat
uveřejněné materiály (na CD, DVD, novinové články, časopisy z
automobilového sportu v roce 2015).
5. Pro závody Mistrovství Evropy bude omezem počet fotovest na šedesát
a bude možné použít pouze očíslované modré fotovesty Autoklubu Nová
Paka. Pro permanentní akreditace AČR i žluté očíslované fotovesty.
6. Přenosová a záznamová autorská práva na tento závod získala od
Autoklubu Nová Paka společnost Mediasport. V případě oficiálního
zveřejňování videí je nutné mít od této společnosti souhlas.

Provoz tiskového střediska:
Tiskové středisko bude otevřeno:
Sobota 1. 7. : 8:00 – 19:00 hodin
Neděle 2. 7. : 8:00 – 18:00 hodin
Vydávání akreditací:
Sobota 1. 7. : 9:00 – 18:00 hodin
Neděle 2. 7. : 8:00 – 10:00 hodin
Všichni řádně akreditovaní obdrží tiskové materiály a označení PRESS.
V případě fotovesty se vybírá vratná záloha 500, - Kč nebo 20 EU). V rámci
rychlého odbavení si připravte avizovanou finanční zálohu a vyplněný formulář
Ručení odpovědnosti.
Akreditovaní mají přístup do tiskového střediska, do depa a do diváckého
prostoru na závodišti dle bezpečnostního plánku. Všichni akreditovaní jsou
povinni podepsat a odevzdat v tiskovém středisku formulář Ručení odpovědnosti
novináře, dodržovat veškeré bezpečnostní zásady při sledování závodů a v
žádném případě nevstupovat do zakázaných prostorů!!! V případě závažného
porušení jim může být akreditace odebrána.
Kontakty na tiskové středisko: vydra.pavel@email.cz
Mobil: 604278459
Legií 268, 509 01 Nová Paka

