Regulamin przyznawania akredytacji dla prasy, fotografów,
radia, telewizji oraz mediów internetowych podczas imprez
organizowanych przez Automobilklub Bialskopodlaski w
sezonie 2018
Ubiegający się o przyznanie akredytacji jest zobowiązany wysłać e-mail na adres: info@akbiala.pl
zawierający:
Imię i nazwisko;

nazwę redakcji/telewizji/radia/mediów internetowych/studia fotograficznego;
adres www podmiotu medialnego
numer telefonu;

pełnioną funkcję (dziennikarz/fotoreporter/kamerzysta).
Wniosek o wydanie akredytacji należy wysłać w terminie nieprzekraczalnym do 31.12.2017 roku. Wszystkie
wnioski napływające po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się przyznanie akredytacji prasowej w czasie trwania zawodów w biurze prasowym zawodów.

Akredytacje przyznawane będą maksymalnie 2 przedstawicielom reprezentującym daną redakcję,
rozgłośnię radiową, portal internetowy, telewizję lub studio fotograficzne.
Akredytacje będą przyznawane wyłącznie mediom profesjonalnym.

Dziennikarze lub fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację tylko
udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć lub materiałów wideo.

pod

warunkiem

Udokumentowanie wcześniejszych publikacji przez osoby niezależne nie jest równoznaczne z przyznaniem
akredytacji. Stanowi to jedynie podstawę do rozpatrzenia wniosku.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji bez podania przyczyny.

Akredytacje nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. Stanowią one
narzędzie pracy przedstawicieli mediów.

Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres e-mail osoby/redakcji/portalu, która ubiega się
o przyznanie akredytacji w terminie do 14 dni roboczych od złożenia wniosku.
Przy odbiorze akredytacji w biurze zawodów należy okazać dokument potwierdzający tożsamość danej
osoby lub ważną legitymację prasową.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do
cofnięcia akredytacji.

Podczas trwania zawodów organizatorzy kontrolować będą przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez
osoby posiadające akredytację i zastrzegają sobie prawo do jej odebrania osobom, które naruszają
porządek i narażają na niebezpieczeństwo siebie i zawodników.

Dziennikarze, fotografowie i operatorzy wideo zobowiązani są nosić oznakowaną kamizelkę przez cały
czas trwania zawodów. Kamizelkę można wypożyczyć w biurze zawodów. Po zawodach lub skończonej
pracy zobowiązani są zwrócić kamizelkę do biura zawodów.
Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich uważane są za nieważne.

