FiA Mistrovství Evropy v Autocrossu – Nová Paka

Vážení novináři, fotografové, kameramani a další zástupci sdělovacích prostředků.
Při letošním závodu Mistrovství Evropy v Autocrossu v Nové Pace budou akreditace uděleny za těchto podmínek:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Vyplnění akreditačního formuláře umístěného na webových stránkách Auto Klubu v AČR Nová Paka
Formulář je nutné zaslat nejpozději do úterý 28. 6. 2022
Akreditace budou uděleny novinářům, fotografům a kameramanům, vždy však maximálně pro tři zástupce
z jednoho média (maximálně 2× foto nebo TV / Video)
U prezentace v tiskovém středisku je nutné doložit nebo prokázat uveřejněné materiály (na CD, DVD, WEB,
novinové články, časopisy) z automobilového sportu v roce 2021
Pro závod Mistrovství Evropy bude omezen počet udělených foto vest na šedesát a bude možné použít pouze
očíslované modré foto vesty Auto klubu v AČR Nová Paka. Držitelé permanentní akreditace Autoklubu ČR
mohou použít i očíslované foto vesty Autoklubu ČR.
Každý akreditovaný je povinen po ukončení akce zaslat svoji „novinářskou“ práci ze závodu pořadateli akce
(buď na e-mail – ales.autocross-cz@seznam.cz nebo poštou na adresu Autoklubu)

Provoz tiskového střediska:
Pátek 1. 7. 2022 od 13:00 hodin do 21:00 hodin – na administrativní přejímce
Sobota 2. 7. 2022 od 8:00 hodin do 21:00 hodin – v tiskovém středisku
Neděle 3. 7. 2022 od 8:00 hodin do 21:00 hodin – v tiskovém středisku
Vydávání akreditací:
Pátek 1. 7. 2022 od 13:00 hodin do 21:00 hodin – na administrativní přejímce
Sobota 2. 7. 2022 od 8:00 hodin do 21:00 hodin – v tiskovém středisku
Neděle 3. 7. 2022 od 8:00 hodin do 11:00 hodin – v tiskovém středisku
Všichni řádně akreditovaní obdrží tiskové materiály a označení MEDIA.
Foto vesta bude vydávána za vratnou zálohu 500,- Kč nebo 20€.
V rámci rychlého odbavení si připravte avizovanou finanční zálohu a vyplněný formulář „Ručení odpovědnosti“.
Akreditovaní mají přístup do Tiskového střediska, do depa, do diváckých prostor a do prostore na závodišti dle
bezpečnostního plánu (MEDIA SAFETY PLAN).
Všichni akreditovaní jsou povinni podepsat a odevzdat v Tiskovém středisku formulář „Ručení odpovědnosti“
novináře, dodržovat pokyny pořadatelů a veškeré bezpečnostní zásady při sledování závodů a v žádném případě
nevstupovat do zakázaných prostor!!!
V případě závažného porušení těchto pravidel jim může být akreditace odebrána.

Kontakty na tiskové středisko:
Aleš Rančák

 +420 733 555 988

ales.autocross-cz@seznam.cz
www.autoklubnp.cz

www.facebook.com/Auto.klub.v.ACR.Nova.Paka

