AKREDITAČNÍ INFORMACE AKNP

MM ČR v autocrossu Nová Paka : 24. - 26. 5. 2019
Vážení novináři, fotografové, kameramani a další zástupci sdělovacích
prostředků. Na závodech Mezinárodního mistrovství ČR v autokrosu budou
uděleny tyto akreditace:
1.
Novináři a fotografové s permanentní akreditací FAS AČR pro rok 2019 viz seznam uvedený na oficiálních stránkách Autoklubu ČR
2.
Novináři a fotografové , kteří se řádně akreditují do 22. 5. 2019
3.
Novináři regionálních novin, časopisů a dalších regionálních médií dle
rozhodnutí pořadatele, tj. Autoklubu Nová Paka –vyplní přilozený akreditační
formulář.(tyto akreditace budou v omezeném počtu vydány jen výjimečně)
4. V š i c h n i ž a d a t e l é o akreditaci jsou povinni:
- přihlásit se dle Jednotných zásad pro akreditaci novinářů, případně
těchto
informací
- při vyzvednutí akreditace se prokázat platným novinářským průkazem a
potvrzenou akreditací
- dodat u akreditace v tisk. středisku uveřejněné materiály (na CD/DVD nosiči,
kopie novinových článků) z automobilového sportu v roce 2018.
5. Prostudovat si Jednotné zásady pro akreditaci novinářů, zejména pasáž
týkající se bodu 5. – Dodatek pro novináře – informovanost v tisku, pohyb
na závodišti, používání fotovesty atd.
Oficiální uzávěrka akreditací je stanovena na středu 22. května 2019 ve 14:00
hodin.
Tiskové středisko bude otevřeno:
Sobota 25. 5. : 8:00 – 19:00 hodin
Neděle 26. 5. : 8:00 – 18:00 hodin
Vydávání akreditací:
Sobota 25. 5. : 9:00 – 18:00 hodin
Neděle 26. 5 : 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 porušení jim může být akreditace
odebrána.

Kontakty na tiskové středisko: vydra.pavel@email.cz
Mobil: 604439513
Pecka 404, 507 82

