SKUPINOVÝ AKREDITAČNÝ FORMULÁR / ACCREDITATION FORM

Názov a adresa redakcie / Media – name and address:
E-mail:

Prosíme zaslať na adresu / Please send on e-mail address:

mmajlath@gmail.com

Uzávierka akreditácií / Closing date for accreditation:

19.07.2017

Po obdržaní akreditácie Vám elektronickou poštou zašleme správu o prijatí, príp. zamietnutí
akreditácie vrátane dôvodov jeho odmietnutia.
/ After receiving accreditation we will e-mail you acceptation or refusal of the accreditation (including the
reasons for its refusal if applied).
Ručenie zodpovednosti, práva a povinnosti akreditovaného novinára
/ Liability responsibilities, rights and duties of an accredited journalist:
1. Identification of press is not transferable and is the property of the organizer. Breach of security or
organizational rules, disobeying the instructions of organizers would justify immediate withdrawal of press
mark and expulsion from the event. The label must bear the name, on permission for vehicle access must
be written number from plate of the car.
2. Each accredited journalist must register in the Press Room and personally sign the accreditation form.
Signature confirms familiarity with the accreditation rules and respect to the obligations arising therefrom.
3. Each accredited journalist must observe safety rules and follow instructions of organizers and marshals.
Behaviour of the journalist must not compromise the course of action, safety own or others.
4. Each holder of press mark must be aware that motor sport is dangerous and on the event will be attended
at own risk. Pledges to not seek compensation, lay the responsibility, blame or sue ASN, promoters or
clubs involved in the events respectively, any participating team or driver or organization participating in
event including the Headquarters, its members, officials, service staff, agents and contractors if it comes
to personal injury, death or loss of any kind on the part of the press marking holder in connection with his
presence on the aforementioned event.
5. Accredited party pledges not to harm ASN or organizers and not to require them or their agents pay for
any damages caused by third parties (personal injury, death, damage or loss of another kind) incurred on
a event.
6. The journalist / photographer is entitled to all the information related to progress and the conduct of the
event (results, press releases), which are available in the press center room.
7. The applicant for accreditation is obliged to observe all hygienic and cultural rules associated with their
job and workplace. Pledges not to limit by behavior or action any of the journalists or other persons
involved in a given sport event.
I read and understood / accepted conditions listed above:

Ručenie zodpovednosti, práva a povinnosti akreditovaného novinára
1. Označenie press je neprenosné, je majetkom organizátora. Porušenie bezpečnostných alebo
organizačných pravidiel, neuposlúchnutie inštrukcií usporiadateľov je dôvodom na okamžité
odobratie press označenia a vykázanie z podujatia. Na press visačke musí byť uvedené meno, na
povolení k vjazdu musí byť vyznačené EČV automobilu.
2. Každý akreditovaný novinár sa musí zaregistrovať v tlačovom stredisku a vlastnoručne podpísať
akreditačný formulár. Podpisom potvrdzuje, že je oboznámený s akreditačnými pravidlami a dodrží
povinnosti z nich vyplývajúce.
3. Každý akreditovaný novinár musí dodržiavať bezpečnostné predpisy, dbať na pokyny usporiadateľov a
traťových komisárov. Svojím chovaním nesmie ohroziť priebeh akcie, bezpečnosť svoju ani iných osôb.
4. Každý držiteľ press označenia si musí byť vedomý toho, že motoristický šport je nebezpečný a na danom
podujatí sa zúčastňuje na vlastné riziko. Zaväzuje sa, že nebude požadovať náhradu, zvaľovať
zodpovednosť, obviňovať či žalovať ASN, organizátorov alebo kluby, ktoré sa podieľajú na podujatí, resp.
akýkoľvek zúčastnený tím alebo jazdca alebo organizáciu participujúcu na podujatí, vrátane riaditeľstva,
jeho členov, činovníkov, pracovníkov služieb, zástupcov a zmluvných partnerov v prípade, že príde k
osobnému zraneniu, úmrtiu alebo strate akéhokoľvek druhu na strane držiteľa press označenia v
súvislosti s jeho prítomnosťou na uvedenom podujatí.
5. Akreditovaná strana sa zaväzuje nepoškodzovať ASN či organizátorov a nepožadovať od nich, ani ich
činiteľov náhradu za akékoľvek škody spôsobené treťou stranou (osobné zranenie, úmrtie, škody alebo
straty iného druhu), ktoré vzniklo pri danom podujatí.
6. Novinár/fotograf má právo na všetky dostupné informácie spojené s konaním a priebehom podujatia
(výsledky, tlačové informácie), ktoré sú k dispozícii v miestnosti tlačového strediska.
7. Žiadateľ o akreditáciu je povinný dodržiavať všetky hygienické a kultúrne pravidlá spojené s jeho prácou
a pracoviskom, na ktorom ju bude vykonávať. Zaväzuje sa neobmedzovať svojím chovaním a jednaním
iných novinárov a osoby činné na danom športovom podujatí.
Prečítal/a som, pochopil/a a prijal/a podmienky vyššie uvedené.
Dátum:

Podpis:

Name / meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

funkcia

mobil No.

signature / podpis

