Zasady przyznawania akredytacji prasowych
1. Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:
- poprawnie wypełnionego wniosku , przesłanego na adres rzecznika prasowego imprezy: 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. Termin wysyłania zgłoszeń na akredytację prasową: 31 maja 2018. Po tym terminie, organizator zastrzega sobie
prawo do nie rozpatrzenia wniosku lub odmowy udzielenia akredytacji prasowej na CSIO5* w Sopocie.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła potwierdzenie drogą mailową.
4. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w punkcie do tego wyznaczonym, mieszczącym się przy wejściu na Hipodrom
w Sopocie od strony ul. Polnej 1 w dniach 14-17 czerwca 2016. Istnieje możliwość odebrania akredytacji w środę, 13
czerwca, po wcześniejszym uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym zawodów.
5. Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji oraz ważnej legitymacji prasowej.
6. Organizator zapewnia dziennikarzom opaski identyfikacyjne , które powinny być umieszczone na przegubie dłoni i
zachowane przez cały okres trwania imprezy.
7. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania ustalone przez organizatora imprezy.
8. Najpóźniej pierwszego dnia zawodów (tj. 14 czerwca), odbędzie się spotkanie dotyczące zasad fotografowania/pracy
dziennikarskiej podczas CSIO5* w Sopocie. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, zobowiązane są do
zapoznania się z regulaminem podczas odbierania akredytacji. Brak podpisu pod regulaminem skutkuje odmową
udzielenia akredytacji przez organizatora.
9. Fotoreporterzy mogą przebywać w strefie dla publiczności, z wyłączeniem stref zakazanych, oraz w specjalnie
wyznaczonej strefie do robienia zdjęć na parkurze głównym, wyłącznie za zgodą sędziego głównego zawodów, pod
opieką koordynatora.
10. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby strefy do robienia zdjęć były odpowiednio usytuowane i
zabezpieczone.
11. Fotoreporterzy i dziennikarze proszeni są o stosowny ubiór, ze względu na specyfikę i rangę imprezy – długie
spodnie, koszula, marynarka. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na dekoracje osobom nie
przestrzegającym „dress code” całego wydarzenia.
12. 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.

