REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH
Strzegom Horse Trials 2016
Poniższy regulamin obowiązuje dziennikarzy, fotoreporterów, operatorów i reporterów
akredytowanych na Strzegom Horse Trials 2016
1. Akredytacje prasowe na Strzegom Horse Trials 2016 przyznawane są na podstawie
wniosków akredytacyjnych złożonych za pośrednictwem formularza akredytacyjnego na
stronie internetowej zawodów.
2. Wnioski o akredytację należy składad tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza
akredytacyjnego dostępnego na stronie zawodów.
3. Wnioski o akredytacje należy składad do 15 czerwca 2016.
4. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
5. Informacje o przyznaniu lub odmowie akredytacji zostaną przesłane na adres email
podany we wniosku akredytacyjnym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania
przyczyny.
7. Liczba akredytacji nie jest limitowana.
8. Przyznaną akredytację można odebrad, po uprzednim okazaniu legitymacji prasowej,
w dniu rozpoczęcia zawodów oraz każdego dnia ich trwania w Biurze Prasowym zawodów.
9. Na terenie Hipodromu w trakcie wykonywania zadao dziennikarskich, akredytacja musi
byd umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb technicznych
i porządkowych. Dziennikarz jest zobowiązany okazywad akredytację na każde wezwanie
służb ochrony i przedstawicieli organizatora.
10. Akredytacje uprawniają do:
 bezpłatnego wejścia na teren zawodów w dniach 22-26.06.2016 oraz do przebywania
w specjalnym sektorze dla mediów
 korzystania z Biura Prasowego i dostępnego w nim sprzętu biurowo-komputerowego
 uczestnictwa w konferencjach prasowych i specjalnych spotkaniach z zawodnikami,
oficjelami oraz organizatorami
 uzyskania pomocy przy przygotowywaniu materiału (wywiady, zdjęcia).
11. Wywiady i rozmowy z zawodnikami podczas konferencji lub po konferencji możliwe są
tylko i włącznie na tle ścianki reklamowej zawodów.

12. Wywiady z zawodnikami, oficjelami i zaproszonymi gośdmi należy organizowad tylko
i wyłącznie za pośrednictwem Biura Prasowego.
13. Wywiadów do TV, radio i prasy w imieniu organizatora udziela tylko i wyłącznie dyrektor
zawodów lub osoba przez niego upoważniona.
14. Zapis filmowy przebiegu zawodów możliwy jest tylko i wyłącznie po uprzednim
skonsultowaniu z Biurem Prasowym zawodów.
15. Fotoreporterzy zobowiązani są do udziału w szkoleniach dotyczących zachowania
podczas poszczególnych konkursów. Szkolenia organizuje Biuro Prasowe.
16. Na płycie areny oraz na trasie crossu, w miejscach wyznaczonych przez organizatora,
mogą przebywad tylko i wyłącznie fotoreporterzy posiadający specjalne kamizelki ochronne.
17. Kamizelki ochronne, za kaucją, wydaje Biuro Prasowe.
18. Zabrania się używania własnych kamizelek.
19. Fotoreporterzy zobowiązani są do stosowania się do poleceo służb porządkowych
i technicznych.
20. Fotoreporterzy mogą zgłaszad służbom porządkowym wszelkie zaistniałe w trakcie
zawodów sytuacje konfliktowe.
21. Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia udzielonej akredytacji w przypadku
naruszenia niniejszego regulaminu.
22. Wszelkie zapytania należy kierowad na adres mailowy press@strzegomhorsetrials.pl
Złożenie wniosku akredytacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
otrzymywanie informacji prasowych na temat Strzegom Horse Trials 2016.

