Директору змагання

«ELEKTA РЕЙД»
Любімову Сергію
_________________
(засіб масової інформації)

Прошу надати мені акредитацію на змагання
Забов’язуюсь:
1. Не порушувати правил безпеки змагань, перебуваючи у зонах траси, які огороджені
стрічкою та охороняються співробітниками МВС та спецслужб.
2. Ні за яких обставин не входити у зону офіційного хронометражу змагання та
Секретаріату змагання, з метою забезпечення об’єктивності їх роботи.
3. Не відволікати нікого з офіційних осіб змагання від виконання ними службових
обов’язків, які так чи інакше пов’язані з безпекою перегонів, вирішуючи усі питання
виключно через Прес-секретаря змагання.
4. Не брати інтерв’ю у спортсменів, механіків та офіційних осіб змагання у невідповідні
моменти (безпосередньо перед заїздами, при виконанні ними службових обов’язків тощо).
5. Публікувати лише офіційні результати змагання, затверджені Колегією Спортивних
Комісарів.
6. Переходити через трасу у спеціальні зони, які можуть бути організовані спеціально для
акредитованих кіно-, печатних, фотокореспондентів виключно у супроводі призначеного
з цією метою охоронця.
7. Друкований ЗМІ надає безкоштовно 3 (чи більше) примірник кожного номера
видання(організатору, комітету, дирекції ФАУ), в якому висвітлена інформація про
підготовку чи проведення змагання, про діяльність клубу.
8. У публікації обов’язково повинна бути висвітлена інформація щодо:
-

повної назви Чемпіонату та назви змагання, згідно Свідоцтва організатора змагання, дата
та місце проведення;

-

організатора змагання;

-

прізвищ, імен водіїв, повних назв команд, у складі яких цих водіїв заявлено для участі у
змаганні – всіх переможців та призерів змагання у індивідуальних заліках, за
інформацією, попередніми та/або офіційними результатами змагання, поданими
організатором змагання;

-

спонсорів та інформаційних партнерів організатора змагань;

-

зображення місця нагородження переможців змагання.

9. Відеоматеріал надавати безкоштовно 1 примірник кожної передачі (організатору,
комітету, дирекції ФАУ), в якому висвітлена інформація про підготовку чи проведення
змагання, про діяльність клубу, про змагання.
10. У відеообзорі змангання повинна бути присутня така інформація,:
- повна назви Чемпіонату та назви змагання, згідно Свідоцтва організатора змагання, дата та
місце проведення;
- організатора змагання;
- прізвищ, імен водіїв, повних назв команд, у складі яких цих водіїв заявлено для участі у
змаганні – всіх переможців та призерів змагання у індивідуальних заліках, за інформацією,
попередніми та/або офіційними результатами змагання, поданими організатором змагання;
- спонсорів та інформаційних партнерів організатора змагань;
- зображення місця нагородження переможців змагання.
Мене повідомлено, що порушення вишенаведених заходів безпеки змагання призведе до
негайного позбавлення акредитації.

Організатор

Від ЗМІ

_________________

___________________

_________________

___________________

(дата, Місто)

(дата, Місто)

Складено у двох примірниках:
1 примірник у ЗМІ,
1 – Організатор
Додаток : анкета ЗМІ

Персональна анкета
Прізвище
Ім’я

Дата
народження

Почтовий
адрес

Країна

Контактна
інформація

Службовий телефон

Факс

Домашній телефон

E-mail

Мобільний телефон

WWW

Так

Чи маєте Ви поліс страхування від нещасних випадків?
Страхованіє

Страхова
компанія

Ні

Страхова
сума

Інформація об виданні
1

Назва ЗМІ

2

Ваша посада

3

Місце розташування

4

Де друкується,

5

Регіон розповсюдження

6

Періодичність виходу

7

Час ефіру (для ТV)

8

Тираж

9

Прізвище ім’я представника

10

Контактні телефони

11

Факс

12

Е-mail

13

WWW

14

Додаткова інформація

Інформація о профісійній діяльності
Чи були Ви акредитовані на автомобільних змаганнях у 2007 р?
Об’єм матеріалу

Де був опублікован (вийшов у
ефір) Ваш матеріал?
Відмітьте які матеріали прессцентру Ви використовували?
Якщо Ви співпрацюєте з другими
ЗМІ, вкажіть, з якими ?

Так

Тираж (регіон віщання)
Фото

Інформацію

Чи предоставили Ви
копію матеріалів
організатеру змагання?

Ні

