Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach CSIO ***** Sopot
04-07 czerwca 2015 r. Hipodrom Sopot

ZGŁOSZENIE AKREDYTACJI PRASOWEJ
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i przesłanie go
na adres mailowy: media@csio.sopot.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2015 r.
O szczegółowych zasadach korzystania z akredytacji powiadomimy Państwa indywidualnie drogą mailową. Zasady
robienia zdjęć będą przekazane akredytowanym fotografom najpóźniej w dniu zawodów.
Wszyscy akredytowani dziennikarze zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów, zasad
organizacji mediów oraz postanowień ustawy o prawie prasowym.

Dziennikarz, Fotograf
Imię i nazwisko
Nr legitymacji prasowej
Telefon komórkowy
E-mail kontaktowy do osoby zainteresowanej
akredytacją
Reprezentowane media
Dane reprezentowanej redakcji
Telefon
Faks
E-mail
Ulica
Miasto
Cel akredytowania, prosimy podać jak najwięcej
szczegółów; dodatkowe zapytania:

Zasady przyznawania akredytacji prasowych
1. Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:
- poprawnie wypełnionego wniosku , przesłanego na adres: media@csio.sopot.pl
- posiadania legitymacji dziennikarskiej (w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa prasowego)
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła potwierdzenie drogą mailową.
3. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w punkcie do tego wyznaczonym, mieszczącym się przy biurze organizacyjnym
zawodów w dniach 04-07 czerwca 2015r.
4.. Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji oraz ważnej legitymacji prasowej.
5. Organizator zapewnia dziennikarzom opaski identyfikacyjne , które powinny być umieszczone na przegubie dłoni i
zachowane przez cały okres trwania imprezy.
6. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania ustalone przez organizatora imprezy.
7. Fotoreporterzy mogą przebywać w strefie dla publiczności, z wyłączeniem stref zakazanych, oraz na rozprężalni. Na parkur, oraz
uroczystą dekorację wstęp będą mieli wyłącznie wybrani fotografowie – w tej strefie obowiązuje strój elegancki i specjalne
identyfikatory.
8. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby strefy do robienia zdjęć były odpowiednio usytuowane i
zabezpieczone.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez
osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie regulaminu zawodów.

……………………………………………………………………………………
Podpis osoby składającej wniosek i pieczątka redakcji

Hipodrom Sopot Sp. z. o. o
ul. Polna 1, 81-745 Sopot

CSIO: tel.: 501 491 235
media@csio.sopot.pl

