Wniosek akredytacyjny

XXI Memoriał Rifa Saitgariewa
2 Kwietnia 2018r. | Ostrów Wielkopolski
Nazwa firmy wnioskodawcy:

Adres:

Pełna nazwa redakcji:

Telefon:

E-mail:
Imię i nazwisko dziennikarza/fotografa:

Numer polisy (w przypadku fotografa):

Data urodzenia:

Numer dowodu osobistego:

Imię i nazwisko redaktora naczelnego:

Telefon i e-mail osoby kontaktowej w redakcji:

Adres e-mail dziennikarza/fotografa:

KRS

REGON

Nr rej. Sąd dz/czasop.

Typ redakcji:

NIP

Dziennik

Tygodnik

Miesięcznik

Radio

TV

Portal internetowy

�

�

�

�

�

�

Informacje:
1) Jedna redakcja może wnioskować o akredytacje dla 2 osób: FOTO i PRESS
2) W czasie zawodów wejście na murawę stadionu tylko dla fotoreporterów posiadających kamizelkę FOTO w kolorze pomarańczowym.
3) Otrzymanie akredytacji FOTO jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem przepisów FIM i PZM podczas zawodów żużlowych oraz bez-

względnemu podporządkowaniu się do poleceń osób urzędowych na zawodach w rozumieniu Regulaminu Sportu Żużlowego na sezon 2018.
4) Jedynie potwierdzona akredytacja upoważnia do otrzymania dokumentów uprawniających do wejścia na obiekt
5) Odbiór akredytacji przy wejściu na trybunę główną lub w biurze klubu.
6) Dziennikarze i fotoreporterzy zobowiązani są do opuszczenia parku maszyn na 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

Oświadczenia
Potwierdzam prawidłowość podanych danych oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasady przyznania akredytacji i oraz zobowiązuję się do
ich respektowania i wykonywania. Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Klub i podmioty upoważnione przez Klub jako
administratora tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że mam
prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

Data i podpis osoby
akredytowanej

Podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji wnioskodawcy

Oświadczam, że ja niżej podpisany______________________________, reprezentujący redakcję: _________________________________
posiadam aktualną polisę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z okresem ubezpieczenia
do 31.10.2018r. Będąc świadomym zagrożeń, jakie niesie praca podczas zawodów żużlowych, zobowiązuję się do przestrzegania przepisów FIM
i PZM oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb organizatora zawodów.

Podpis fotoreportera
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