FORMULAR INDIVIDUAL DE ACREDITARE 201 8
CRAIOVA OPEL SUPER RALLY

Prezenta cerere se va transmite până la data de 14.09. 2018 la adresa de e-mail
contact@romaniasuperrally.ro.
Secretariat / Relații cu Presa: Alina Martiniuc, tel : 0747 947 613
CERERILE INCOMPLETE NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE!
Completați cate un formular pentru fiecare persoană pentru care doriți acreditare.
Denumire media
Tip media
Adresa
Oras
Redactor sef/ Editor sport
Telefon
E-mail
Tiraj/ Nr. de cititori*

* Pentru cei care reprezintă o publicație cu audiență națională, este suficientă specificarea acestui lucru, alături de
tiraj/număr de cititori/o cifră aproximativă de audiență, în secțiunea dedicată pe formularul de acreditare.
Numărul de acreditări este limitat, iar prioritate vor avea televiziunile, ziarele și revistele cu audiență națională sau
locală, apoi website-urile de specialitate.
Prioritate au și publicațiile care au fost acreditate în anii precedenți și cele care fac dovadă acoperirii evenimentului
în trecut (atașare de articole, imagini, etc.).
PERSOANA ACREDITATĂ
Nume complet
Jurnalist

Foto

Jurnalist +
Foto

TV

Birou presă

Marcați cu X în căsuța corespunzătoare

Adresa email
Telefon mobil
Ridicarea ecusonului și a materialelor se va putea face doar pe baza legitimației de presă sau a acreditării FRAS și
în baza formularului completat.

Data :
Nume :
Semnătură

Atenție! Motorsportul poate fi periculos!

Extras din Planul de Securitate al Evenimentului

REPREZENTANȚII MEDIA
Jurnaliștii si fotografii vor primi veste si permise de acces oficiale, care îi autorizează să se deplaseze în afara zonelor
rezervate. Aceastea, bineînțeles, au scopul să le permită să facă fotografii clare din cele mai bune unghiuri; însă,
fotografii nu au voie în niciun moment să ocupe o poziție care să îi pună în pericol pe ei înșiși sau pe concurenți.
Trebuie să se asigure că fotografii sunt identificabili în mod clar de către public, astfel încât acesta realizează de ce și
cu ce autoritate stau aceștia într-o zonă în care publicului nu i se permite să intre. Trebuie de asemenea să se asigure
că toți oficialii și, în special, arbitrul de traseu din fiecare loc sunt informați în totalitate privind motivul pentru care
fotografii stau într-o zonă în care acestora nu li se permite să intre.
Reprezentanții media nu sunt scutiți de respectarea regulilor de securitate generale. De regulă, acest lucru nu ar trebui
să le limiteze capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile, totuși, dacă trebuie să se aleagă între desfășurarea activității lor
și expunerea la un nivel de risc inacceptabil, securitatea trebuie să prevaleze întotdeauna.
Numai reprezentanților media care poartă vesta li se va permite accesul în zonele de traseu în care spectatorii nu sunt,
de regulă, admiși. Toți ceilalți membri ai mass-media trebuie să se conformeze normelor în vigoare privind
spectatorii, cu excepția zonelor destinate interviurilor, centrelor de presă, etc.
Orice persoană care poartă o vesta trebuie să se asigure că aceasta este vizibila în mod clar întotdeauna și că nu este
acoperita de îmbrăcăminte.
Dacă, după opinia arbitrilor de traseu, o persoană care poartă vesta se află într-o zonă periculoasă, respectivei
persoane i se va cere să se deplaseze într-un loc sigur. Arbitrii de traseu trebuie să fie fermi, să își păstreze calmul și
să evite confruntarea. Dacă persoana în cauză nu respectă această instrucțiune, arbitrii de traseu trebuie să îl
informeze șeful de traseu.

Luare la cunoștință și acord
Prin semnarea prezentei cereri :
- mă angajez să respect toate indicațiile oamenilor de ordine și a celor responsabili cu securitatea. Declar că iau
parte la acest eveniment pe proprie răspundere și absolv organizatorul, participanții și Federația Română de
Automobilism Sportiv de orice culpă.
Data :
Nume :
Semnătură

Atenție! Motorsportul poate fi periculos!

