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HARMONOGRAM
64 RUNDA IDF DRIFT OPEN CZARNA GÓRA
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PODSTAWY
Za obowiązek osoby akredytowanej uznaje się zapoznanie z niniejszym regulaminem przed 
przystąpieniem do porannego briefiengu oraz działań w zakresie jako media na zawodach  
z cyklu IDF Drift Open.

PRZED I W TRAKCIE RUNDY...
1. Odbiór kamizelek media następuje zawsze w pierwszy dzień zawodów o poranku zaraz po 
briefiengu zawodników i w tym samym miejscu.
2. Za kamizelkę należy wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 50 zł.
3. Na każdy briefiengu wskazujemy miejsce i czas kiedy można zwrócić kamizelki.
4. Surowo zabrania się działań jako media na torze w stanie wskazującym lub pod wpływem 
narkotyków.
5. Aby przejść na drugą stronę trasy w dozwolonym miejscu należy poczekać na pozwolenie 
flagowego. Wyjątkiem są sytuację, kiedy nastąpi nieprzewidziana przerwa w powodu wypad-
ku i przejazdy zostały permanentnie wstrzymane do czasu kolejnego wznowienia. Kolejny 
wyjątek to przerwy prewidziane w harmonogramie.
6. Zaleca się, aby nie grupować się w dużych ilościach w 1 miejscu.
7. W czasie trwania relacji LIVE media muszą być pewni, że nie zakłócają pracy realizatora 
oraz nie zasłaniają mu miejsca kadrowania obrazu.
8. Zabrania się zagadywania flagowych.
9. Osoba akredytowana musi mieć ukończone 18 lat.
10. Należy bezdyskusyjnie stosować się do zaleceń mediów oficjalnych, ekipy flagowych 
oraz pozostałych organizatorów eventu.
11. Zabrania się siedzenia w niebezpiecznej odległości od przejeżdżających.
12. W czasie trwania przejazdów należy być zawsze czujnym, nieustannie obserwować  
sytuację na trasie.
13. Od wejścia na trasy należy mieć na sobie kamizelkę odblaskową wydaną podczas 
briefiengu, to nie tylko oznakowanie Ciebie jako osoby „media”, ale także gwarancja bycia  
|zauważonym przez kierowców.
14. Kamizelkę należy mieć tak założoną, aby zawsze była widoczna. W przypadku noszenia 
plecaka konieczne jest założyć ją na plecak.
15. Jeżeli chcesz zamontować np. kamerę na dachu auta, to zrób zawsze przed wjazdem 
auta pod namiot startowy. Przed strefą dogrzania opon. Tym samym pod żadnym pozorem 
nie wolno przebiegać oraz niepokoić startowego i wprowadzać chaos na linii przed starto-
wej.
16. W sytuacji, kiedy akredytowany nie stosuje się do zaleceń #DriftOpenCrew, #DriftOpen-
MediaOfficial może zostać wydalony przez organizatorów z toru w dany dzień zawodów, lub 
zostanie zabrana kamizelka na cały okres trwania zawodów.
17. Kamizelki są przyznawane imiennie, zabrania się dzieleniem lub przekazywaniem jej.
18. Akredytacja medialna umożliwia wejście na teren imprezy bez zakupu biletu.
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MAPA TRASY CZARNA GÓRA

1. Nakazuje się, aby w czasie trwania zawodów akredytowany stosował się do stref wskaza-
nych na powyższej mapie.
2. W czasie trwania zawodów korzystał z przejść na trasę wskazanych na mapce.
3. Uważać na kamery do relacji LIVE, względem których jest bezkompromisowy priorytet, aby 
miały dobrą widoczność i pod żadnych pozorem nie zasłaniać jej swoją osobą.
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PO RUNDZIE...
1. Akredytowany po zakończeniu rundy w odstępie  dwóch tygodni jest zobowiązany  
dokonać publikacji swojej galerii, artykułu prasowego bądź dowolnej formy wideo na łamach  
prasy, telewizji lub cyfrowego przekazu.
2. Akredytowany również jest zobowiązany, aby na adres: materialy@driftopen.com  
- podesłać porcję zdjęć w oryginalnej rozdzielczości z nałożonym swoim logotypem lub  
pakiet surowych wideo nagrań wideo wraz ze swoim logo reklamującym medium, wszystko  
w odstępie nie więcej niż trzech tygodni od rundy.
3. Obowiązkiem akredytowanego jest także nałożenie logotypu Drift Open na zdjęcia  
opublikowane na łamach mediów społecznościowych. 
Logotyp można odnaleźć pod adresem: www.driftopen.com/dla-mediow
4. Montażysta wideo produkcji jest również zobowiązany aby w produkcji wideo pojawiła się 
animacja logotypu Drift Open lub logo samo w sobie.
Animacje jak i logo można odnaleźć pod adresem: www.driftopen.com/dla-mediow
5. Podczas tworzenia wideo produkcji logo Drift Open powinno być widoczne  
nie krócej niż 2 sekundy trwania wideo. Natomiast logotyp powinien być w pełni widoczny, czyli  
zabrania się stosowania tzw. „przeźroczystości”. Zaleca się aby logotyp miał wielkość   
zbliżoną do logotypu fotografa lub niewiele mniejszą.
6. Nie przestrzeganie powyższych punktów skutkuje brakiem przyznania akredytacji na  
kolejną rundę, o którą będzie ubiegać się dane medium.
7.Jesteśmy grupą mającą ten sam cel. Promocję driftingu i jego rozwój. Wszelkie szkodliwe 
działania wobec siebie na rundach i poza nimi będą skutkować dożywotnim zbanowaniem.

Przykład poprawnie nałożonego logotypu „Drift Open” na fotografii.
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Zawody z cyklu „IDF Drift Open” są miejscem zrzeszającym pasjonatów motorsportu  
i driftingu, dbajmy swoim zachowaniem, aby zapobiegać groźnym sytuacjom. Wszystkim 
nam zależy, aby każda kolejna runda podbijała poziom profesjonalizmu pracy mediów.

W razie dostrzeżenia niepokojących działań wśród kibiców np. „przejawów agresji” - na-
leży powiadomić o tym najbliższe osoby funkcyjne. Jesteśmy współodpowiedzialni za  
obserwację otoczenia oraz stanu trasy. Jeżeli zauważycie jakiś przedmiot na trasie przejazdu  
samochodu, także należy o tym poinformować osobę funkcyjną np. flagowego.  
Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Wszystkie pozostałe kwestie wzbudzające Wasze wątpliwości prosimy poruszyć podczas 
porannych briefiengów. 
Tym samym - jeżeli jeszcze nie jesteś na grupie Facebook:
MEDIA IDF DRIFT OPEN - www.facebook.com/groups/372339979846914 - zalecamy abyś 
się tam dodał, to główne miejsce przepływu informacji przed, w czasie oraz po rundach Drift 
Open.

Pozdrawiamy i do zobaczenia - #DriftOpenOfficialMedia


