ZÁSADY PRE AKREDITÁCIU NOVINÁROV

1. AKREDITÁCIA
Žiadosti o akreditáciu musia byť podávané písomne na formulári zverejnenom na
www.speedway.sk najneskôr do 7 dní od termínu konania podujatia.
AMK PD rozhodne o udelení, alebo zamietnutí akreditácie o čom bude žiadateľ informovaný
zaslaním e-mailu. Každý žiadateľ o akreditáciu musí byť starší ako 18 rokov.
Žiadosti o akreditáciu doručené po termíne, resp. v deň konania podujatia nebudú akceptované.

a.) Tlač, fotografi a rozhlas
Akreditácia je limitovaná dvoma zástupcami na redakciu. Z tohto počtu bude udelená akreditácia
jednému fotografovi (vesta a visačka „FOTO/TV“) a jednému píšucemu novinárovi (visačka
"press").
b.) Televízia, video
Akreditácia je limitovaná maximálne tromi zástupcami v televíznom štábe a dvomi zástupcami
významných internetových médií. Nevzťahuje sa na väčšie televízne štáby, o počte udelených
akreditácií sa bude rozhodovať individuálne.
c.) Elektronické médiá
internet:
Je možné akreditovať troch zástupcov médií. Organizátor Zlatej prilby SNP posúdi každú žiadosť
internetového média o akreditáciu individuálne. Rozhodujúcim faktorom pre udelenie akreditácie
je nie len odborná kvalita webu, ale aj jeho zameranie, návštevnosť a aktuálnosť.
print:
Redakcia, ktorú reprezentuje žiadateľ je povinná pred akreditáciou dodať organizátorovi
minimálne 3 ks výtlačkov v ktorých bude publikovaná reportáž z motoristického športu.
d. ) Usporiadateľ
Usporiadateľ má právo doplniť do zoznamu akreditovaných lokálne médiá z okolia podujatia (títo
novinári musia spĺňať štandardné akreditačné podmienky).
Počet takýchto akreditácií je 6 regionálnych novinárov (3 s označením FOTO/TV a 3 píšúci
novinári s visačkou "press").
Pri schválení a udelení takýchto akreditácií má rozhodujúce záverečné slovo AMK PD.
Konečný počet akreditácií určí AMK PD. Taktiež AMK PD určí počet akreditovaných ktorým
bude umožnený vstup na trávnik.
2. DOLOŽENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
Každý akreditovaný novinár, fotograf, kameraman musí doložiť svoju publikačnú činnosť
najneskôr 7 dní po skončení podujatia, na ktorom bol akreditovaný. Výnimku majú tlačené médiá
s mesačnou uzávierkou. Tu je táto doba posunutá na 40 dní po skončení podujatia.
- v prípade tlačených médií urobí kópiu svojho článku/foto a zašle na speedway@speedway.sk
- v prípade internetových médií urobí "screenshot" svojho výstupu a taktiež ho vo formáte JPG
zašle na speedway@speedway.sk
- za doloženie publikačnej činnosti zodpovedá redakcia ako celok, pri nedodaní bude znemožnená
akteditácia na ďalšie podujatia

3. DODATOK PRE NOVINÁROV
➢ Od každého akreditovaného novinára sa žiada, aby v jednotlivých článkoch, ktoré sa týkajú
daného podujatia, uviedol najmenej raz oficiálny názov podujatia v celom znení – ZLATÁ
PRILBA SNP
➢ Pokiaľ novinár zaslal akreditačnú žiadosť na podujatie, ktorého sa nakoniec nezúčastní je
povinný zaslať písomné ospravedlnenie najneskôr deň pred konaním podujatia.
➢ Akreditovaný novinár môže materiály získané v rámci akreditácie využívať len
k novinárskym/televíznym účelom a nikdy k účelom komerčným.
➢ Novinár má právo na všetky verejne dostupné informácie spojené s konaním a priebehom
daného podujatia. Tieto budú dostupné v informačnom centre.
➢ Novinári, ktorí majú vestu s označením FOTO/TV sú povinní ju mať vždy oblečenú.
4. UZÁVIERKY ŽIADOSTÍ O AKREDITÁCIU PRI ZP SNP
7 dní pred termínom konania
5. KONTAKT PRE ZASIELANIE ŽIADOSTÍ O AKREDITÁCIU A DOLOŽENIE
PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI v tlačenej forme :
Automotoklub Plochá dráha Žarnovica
Bystrická 559/37
966 81 Žarnovica
e-mail: speedway@speedway.sk; info@speedway.sk
6. RUČENIE ZODPOVEDNOSTI, PRÁVA A POVINNOSTI AKREDITOVANÉHO
NOVINÁRA:
➢ Označenie novinára je neprenosné, je majetkom organizátora. Porušenie bezpečnostných
alebo organizačných pravidiel, neuposlúchnutie inštrukcií usporiadateľov je dôvodom k
okamžitému odobratiu press označenia a vykázaniu z podujatia.
➢ Akreditovaná osoba môže materiály získané v rámci akreditácie využívať len k žurnalistickým
účelom, komerčné využitie je zakázané.
➢ Každý akreditovaný novinár musí dodržiavať bezpečnostné predpisy, mať na sebe reflexnú
vestu, dbať na pokyny usporiadateľov a traťových komisárov. Svojim chovaním nesmie
ohroziť priebeh akcie, bezpečnosť svoju ani iných osôb.
➢ Každý držiteľ press označenia si musí byť vedomý toho, že na danom podujatí sa zúčastňuje
na vlastné riziko. Zaväzuje sa, že nebude požadovať náhradu, zvaľovať zodpovednosť,
obviňovať či žalovať organizátora podujatia, akýkoľvek zúčastňujúci sa tím alebo jazdca,
vrátane riaditeľstva, jeho členov, činovníkov, 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.
➢ Akreditovaná strana sa zaväzuje nepožadovať náhradu za akékoľvek škody spôsobené treťou
stranou (osobné zranenie, úmrtie, škody...... ), ktoré vznikli pri danom podujatí.
➢ 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.
➢ 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 svojim
chovaním a jednaním ostatných spolupracovníkov, iných novinárov a osoby činné na danom
športovom podujatí.

