WNIOSEK AKREDYTACYJNY
ACCREDITATION FORM

DZIENNIKARZ / JOURNALIST
................................................................ ..................................................................................................................
Imię i nazwisko / Name of the journalist Nr. dowodu osobistego
................................................................. ..................................................................................................................
Telefon / Phone
E-mail

Dziennikarz / Journalist

Kamerzysta / Cameraman

Fotoreporter / Photographer

Inne / Other

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu akredytacji oraz działań
promocyjnych Automobilklubu Polski, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. ( Dz.U.
nr.133, poz. 833).
I agree to collect and process my personal data by Automobilklub Polski for accreditation issues and promotional
activities in accordance with the Act of August 29, 1997 on Personal Data Protection (Dziennik Ustaw , No. 133, item
833).

..................................................
Podpis dziennikarza
Journalist signature
Wypełniony wniosek akredytacyjny powinien zostać wydrukowany oraz zabrany ze sobą do biura organizatora.

POTWIERDZENIE POBRANIA/ZDANIA KAMIZELKI ODBLASKOWEJ
POBRANO:

ZDANO:

.................................................. ..................................................
podpis/godzina
podpis/godzina
Oświadczam iż ponoszę pełną odpowiedzialność za powierzoną kamizelkę odblaskową oraz jestem świadomy
możliwego zagrożenia panującego na terenie Autodromu AP. Jednocześnie akceptuję obowiązujący regulamin oraz
będę się stosował do poleceń organizatora.

..................................................
Podpis dziennikarza
Journalist signature

REGULAMIN akredytacji dla fotoreporterów, operatorów kamer i dziennikarzy
podczas
26 Finału Moto Orkiestry Świątecznej Pomocy na Autodromie Bemowo
1. W celu otrzymania akredytacji należy czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym
wypełnić wszystkie pola wniosku.
2. Podczas odbioru identyfikatora należy własnoręcznym podpisem poświadczyć
zgodność danych osobowych oraz zgodę na ich przetwarzanie przez Automobilklub
Polski. Jest to warunek i integralna część akredytacji.
3. Wszyscy fotoreporterzy (z identyfikatorem "Media " oraz kamizelką odblaskową)
oraz operatorzy kamer i dziennikarze akredytowani na Moto Orkiestrę Świątecznej
Pomocy mogą przebywać wyłącznie w miejscach nie stanowiących realnego zagrożenia
zdrowia i życia swojego oraz uczestników imprezy !
4. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe
Organizatora oraz osoby odpowiedzialne za imprezę do których zaleceń należy się
podporządkować i bezwzględnie ich przestrzegać.
5. Akredytacja ważna jest wyłącznie z kamizelką odblaskową, dostarczoną przez
Organizatora. Osoba akredytowana ponosi pełną odpowiedzialność za powierzoną jej
kamizelkę. W przypadku nie zwrócenia lub zniszczenia kamizelki, osoba akredytowana
zobowiązana będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
6. Przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO w trakcie zawodów powinna zostać
umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę w czasie
wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać
np. plecakami czy też inną odzieżą.
7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator rajdu ma
prawo cofnąć akredytację. Dotyczy to szczególnie sytuacji:
a) przekazania akredytacji osobom trzecim (nieupoważnionym);
b) fotoreporterów i operatorów kamer naruszających przepisy bezpieczeństwa lub
tych, którzy nie stosują się do poleceń służb zabezpieczających zawody;
c) łamiących postanowienia pkt. 6
8. Na prośbę Organizatora każdy akredytowany ma obowiązek przesłać materiał,
zrealizowany podczas Moto Orkiestry Świątecznej Pomocy, na wskazany adres email.

