
REGULAMIN PRZYZNAWANIA
AKREDYTACJI PRASOWYCH

§1
AKREDYTACJE

1. W sezonie 2022 będą przyznawane akredytacje jednorazowe – umożliwiają wstęp i
swobodne poruszanie się po terenie zawodów Drift Open, także w strefach
zamkniętych dla publiczności i dostępnymi jedynie dla akredytowanych
przedstawicieli mediów.

2. Akredytacja obowiązuje jedynie podczas zawodów, na które została wydana. Nie
dotyczy to stałych mediów wyłonionych przez organizatorów na dany sezon.

§2
ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA AKREDYTACJI

1. Przyznanie akredytacji jest bezpłatne, pobierana jest jedynie kaucja w wysokości 50
zł stanowiąca zabezpieczenie kosztu odblaskowej kamizelki przekazywanej
akredytowanemu na czas trwania zawodów. Kaucja jest zwracana w całości, po
zakończeniu zawodów i zwrocie pobranej kamizelki w biurze zawodów;

2. O akredytacje jednorazowe ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18
lat.

3. Akredytacje przyznawane są  na podstawie wniosków akredytacyjnych wysłanych na
adres e-mail: materialy@driftopen.com

4. Wniosek o akredytację jednorazową musi zostać złożony nie później niż na dwa
tygodnie przed zawodami, których akredytacja dotyczy.

5. Proces otwarcia naboru wniosków na akredytacje do danej rundy następuje zwykle
ok. miesiąc przed rundą. W rzadkich przypadkach 3 tygodnie wcześniej gdyby
terminy między rundami wynosiły mniej niż miesiąc.
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6. Przesłany wniosek akredytacyjny powinien zawierać informacje wskazane na stronie
internetowej www.driftopen.com/dla-mediow/

7. W przypadku przesłania niekompletnego wniosku akredytacyjnego, zostanie on
automatycznie odrzucony.

8. Wszelkie serwisy internetowe, z wyjątkiem przedstawicieli patronów medialnych
mogą w swych wnioskach ubiegać się wyłącznie o trzy akredytacje.

9. Liczba akredytacji na każdą rundę jest indywidualna i zależy od charakterystyki toru
lub trasy, a dokładniej o wielkości obiektu na jakim odbywa się impreza.

10. Organizator ma prawo do zmiany liczby przyznawanych akredytacji.

11. Akredytacje przyznawane są po starannej selekcji wniosków, przez osobę wskazaną
do współpracy z mediami.

12. Akredytacje jednorazowe będą wydawane w biurze zawodów, po obowiązkowym
briefiengu dla mediów, przed rozpoczęciem treningu zawodników startujących w
zawodach.

§3
ZADANIA I OBOWIĄZKI OSOBY AKREDYTOWANEJ

1. Osoba akredytowana zobowiązana jest do wzięcia udziału w co najmniej jednym
briefingu dla mediów, który odbywa się w każdy z dni zawodów w wyznaczonych
godzinach uwzględnionych w harmonogramie.

2. Osoba akredytowana może poruszać się wyłącznie po strefach wyznaczonych dla
mediów, o których zostanie poinformowana przy odbieraniu akredytacji. Podczas
rund górskich i ulicznych dla wyznaczone zostaną strefy, w których media będą
mogły przebywać. Nie zastosowanie się do szczegółowych wytycznych
Organizatorów skutkować będzie odebraniem akredytacji i usunięciem z terenu
imprezy.

3. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez organizatora,
kierownika toru i szefa mediów.

4. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przebywania wyłącznie w
przydzielonych jej strefach przeznaczonych do wykonywania obowiązków
dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji i musi posiadać założoną na siebie
kamizelkę odblaskową, która nie jest zakryta przez plecak lub odzież wierzchnią.

5. Zabrania się udostępniania kamizelki odblaskowej innym osobom, które nie
posiadają akredytacji dla mediów.
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6. Dodatkowo zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z
wytycznych regulaminu imprez masowych i zobowiązuje się do stosowania się do
wszystkich wytycznych narzuconych przez ORGANIsłużby porządkowe, a w
szczególności przez ochronę imprezy, policję, straż pożarną, straż graniczną itd. oraz
zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich uwag Organizatora oraz innych
powyżej wymienionych służb.

7. Osoba posługująca się akredytacją prasową przyjmuje do wiadomości, że
posługiwanie się nią w sposób niezgodny z prawem lub powyższym regulaminem,
skutkuje natychmiastowym pozbawieniem akredytacji i brakiem możliwości dalszego
korzystania z jej uprawnień.

8. Czas na zamieszczenie materiałów z zawodów serii Drift Open jest ograniczony i
termin publikacji upływa wraz z 3 dniami do rozpoczęcia kolejnej rundy.

9. Akredytowany zobowiązany jest przesłać organizatorom na portalu Facebook w
wiadomości prywatnej, lub mailowo namiar na swoją pracę aby udowodnić publikację
materiałów z wydarzenia.

10. Materiały muszą być opatrzone logiem (znakiem wodnym) Drift Open.

11. Brak publikacji lub publikacja po czasie wyznaczonym wcześniej skutkuje 2 letnim
wykluczeniem dziennikarza pod względem rozpatrywania możliwości bycia
akredytowanym na kolejną rundę.

12. W sytuacjach specjalnych kiedy dziennikarz przygotowuje bardziej złożony materiał
np. z kilku rund, zobowiązany jest powiadomić o tym Szefa Mediów i uzyskać zgodę
na odroczenie terminu publikacji.

13. Osoba akredytowana zgadza się na ich wykorzystanie materiałów foto-wideo przez
Organizatora w celach promocyjnych, wykorzystanie w projektach graficznych
materiałów reklamowych serii Drift Open oraz na ich publikację z oznaczeniem
autora na stronie internetowej www.driftopen.com, stronach internetowych oficjalnych
partnerów Drift Open, a także mediów społecznościowych związanych z ligą Drift
Open.

§4
ODMOWA PRZYZNANIA AKREDYTACJI, KARY PORZĄDKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji bez podawania
przyczyny.

2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu organizator ma prawo cofnąć
akredytację do czasu zakończenia rundy.



3. Nie przestrzeganie zasad określonych w §3, w szczególności pkt. będzie skutkowało
nałożeniem kary finansowej w wysokości ustalonej indywidualnie przez Organizatora
– nie mniejszej niż 100 zł i nie większej niż 1000 zł.

§5
GŁÓWNE ZASADY OBSŁUGI PRASOWEJ

1. Akredytacje jednorazowe będą wydawane w Biurze Zawodów po obowiązkowym
briefingu dla mediów zgodnie z publikowanym na stronie www.driftopen.com
harmonogramem wydarzenia, po okazaniu dowodu tożsamości. Brak dowodu
tożsamości skutkować będzie nie przyznaniem akredytacji. Dodatkowo -
akredytowany ma obowiązek stawić się na wcześniejszym briefingu dla mediów.

2. Gdy potencjalnie zainteresowany nabyciem akredytacji chce być na bieżąco z
informacjami o naborze i przepływem informacji z mediami akredytowanymi na rundy
w przestrzeni ostatnich lat, może dołączyć do grupy na Facebook, link:
www.facebook.com/groups/372339979846914

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach spornych lub budzących wątpliwości, dotyczących powyższego
regulaminu, wiążącą i ostateczną decyzję każdorazowo podejmuje Organizator.

2. Organizator ma prawo do odebrania przyznanych akredytacji w przypadku nie
stosowania się do powyższego regulaminu.

3. W przypadku podejrzenia iż akredytowanym jest pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających organizator ma prawo sprawdzić stan trzeźwości i po potwierdzeniu
złamania zasady trzeźwości, niezwłocznie odebrać akredytację i nałożyć karę
finansową oraz dożywotni zakaz wstępu na imprezy z cyklu Drift Open w charakterze
akredytowanego przedstawicieli mediów.

4. Pytania oraz ewentualne nieścisłości należy wyjaśniać mailowo pod adresem:
materialy@driftopen.com.
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