
 

 

 
 

AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ
Akreditační formulář je platný pouze p
Hodící se označí: X 
 
ŽURNALISTA                    ŽURNALISTA/FOTOGRAF
 
Noviny                                              Agentura

Časopis                                             Elektronické média                       

Jiné                                                   Rádio                                                                 
 
ORGANIZACE: 
 
Název:____________________________________________________
 

Ulice:________________________________________
 

Město:_________________________
 

PSČ:______________ 
 

Tel:/ Mobil:_____________________
 

E-mail:____________________________________________________
 

WWW:______________________________________
 

Periodikum:_________________________
 

Náklad:________________________
 
OSOBNÍ DATA: 
 
Jméno:________________________
 

Příjmení:____________________________
 

Ulice:________________________________________
 

Město:________________________
 

PSČ: ______________ 
 

Tel:/ Mobil: _____________________
 

E-mail:____________________________________________________
 

WWW: ______________________________________

Místo, datum:_________________________________ Podpis:___________________________________

AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ  –  tisk, televize, 
 je platný pouze při úplném a čitelném vyplnění požadovaných údaj

ŽURNALISTA/FOTOGRAF                              VIDEO 

Agentura                                                               

Elektronické média                                               

Jiné                                                   Rádio                                                                 

____________________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________ 

_____________________ 

____________________________________________________ 

______________________________________ 

_________________________ 

________________________ 

________________________ 

____________________________ 

________________________________________ 

________________________ 

_____________________ 

____________________________________________________ 

______________________________________ 

Místo, datum:_________________________________ Podpis:___________________________________

tisk, televize, rádia, internet 
ní požadovaných údajů!!! 

VIDEO – KAMERA 

                                      TV - Jiná 

                        TV- ČT 

Jiné                                                   Rádio                                                                      Volný 

Místo, datum:_________________________________ Podpis:___________________________________ 



Ručení odpovědnosti, práva a povinnosti akreditovaného žurnalisty
 

1. Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) má právo využívat v tiskovém 

centru personální, technický, výsledkový a informa

pracovní činnost nezbytný a k tomuto ú

 

2. Pokud bezpečnostní podmínky nebo aktuáln

nesmí nikdo řádně akreditovanému žurnalistovi (fotoreportérovi, kameramanovi) 

svévolně bránit a vytvářet p

 

3. Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) musí viditeln

dobu jeho pobytu v areálu závodišt

Tato karta a vesta je nepřenosná. Také vozidlo akreditovaného žurnalisty 

kameraman) musí být po celou dobu viditeln

 

4. Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) musí b

oficiální činnosti respektovat stanovené zakázané úseky (

nemá přístup ani držitel foto vesty.

 

5. Podpisem tohoto listu a převzetím akredita

(fotoreportér, kameraman) zavazuje, že bude dodržovat pravidla a omezení 

v tomto listě stanovená. 

 

6. V případě, že akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) n

či omezení obsažená v tomto listu poruší, promotér, po

akreditační kartu a foto vestu bez náhrady odejmout. Tím není dot

pořadatele na náhradu škody dle ustanovení paragrafu ob

 

7. Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) bere na v

      vlastní nebezpečí, že nebude ze strany po

      vzniklou škodu či újmu na zdraví.

 

  8. Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) je povinen 

        syndikátu novinářů ČR a zavazuje se k etickému chování a jednání (v

        všem účastníkům sportovního podniku.

 

  9. Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) na vyžádání poskytne získané materiály 

        související se sportovním podnikem

  
             10. Každý novinář má povinnost

                    organizaci, nebo pro který syndikát noviná
 

Veškeré údaje v akreditačním formulá
 

V.......................................  dne.................................... 
 

             Přečteno, srozuměno a podepsáno .............................

 

Promotér a ředitel seriálu MZAV Maverick Hill Climb Czech

Aleš Gänsdorfer – organizace Maverick Rescue z. s.

Poznámky sekretariátu Maverick Rescue z.s.

dnosti, práva a povinnosti akreditovaného žurnalisty

Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) má právo využívat v tiskovém 

centru personální, technický, výsledkový a informační servis, který je pro jeho oficiální  

ytný a k tomuto účelu zřízený. 

nostní podmínky nebo aktuálně vzniklá situace nedovolí jinak, 

 akreditovanému žurnalistovi (fotoreportérovi, kameramanovi) 

řet překážky ve výkonu jeho oficiální pracovní č

Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) musí viditelně nosit po celou 

dobu jeho pobytu v areálu závodiště přidělenou akreditační kartu a reflexní vestu!!!
řenosná. Také vozidlo akreditovaného žurnalisty 

musí být po celou dobu viditelně označeno parkovací kartou, která je nep

Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) musí během výkonu své 

innosti respektovat stanovené zakázané úseky (červené zóny), do nichž 

ístup ani držitel foto vesty. 

řevzetím akreditační karty se akreditovaný žurnalista 

(fotoreportér, kameraman) zavazuje, že bude dodržovat pravidla a omezení 

, že akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) některá pravidla 

i omezení obsažená v tomto listu poruší, promotér, pořadatel si vyhraz

ní kartu a foto vestu bez náhrady odejmout. Tím není dotčeno právo 

adatele na náhradu škody dle ustanovení paragrafu občanského zákoníku.

Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) bere na vědomí, že se závodu ú

í, že nebude ze strany pořadatele a promotéra požadovat náhradu za p

i újmu na zdraví. 

Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) je povinen řídit se Etickým kodexem 

ČR a zavazuje se k etickému chování a jednání (vč

m sportovního podniku. 

Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) na vyžádání poskytne získané materiály 

sportovním podnikem promotérovi, řediteli závodu či hlavnímu po

 má povinnost předložit kartu či jiný pověřovací dokument, pro kterou 

pro který syndikát novinářů pracuje (press pas). 

čním formuláři slouží potřebám pořadatele a nebudou dále ší

V.......................................  dne....................................  

no a podepsáno ................................... 

editel seriálu MZAV Maverick Hill Climb Czech a Maverick Slalom 

organizace Maverick Rescue z. s. 

Maverick Rescue z.s.: 

dnosti, práva a povinnosti akreditovaného žurnalisty 

Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) má právo využívat v tiskovém  

ní servis, který je pro jeho oficiální   

 vzniklá situace nedovolí jinak,  

 akreditovanému žurnalistovi (fotoreportérovi, kameramanovi)  

ní činnosti. 

 nosit po celou  

ní kartu a reflexní vestu!!! 
enosná. Také vozidlo akreditovaného žurnalisty (fotoreportér, 

eno parkovací kartou, která je nepřenosná. 

hem výkonu své  

ervené zóny), do nichž  

ní karty se akreditovaný žurnalista  

(fotoreportér, kameraman) zavazuje, že bude dodržovat pravidla a omezení  

která pravidla  

adatel si vyhrazuje právo mu  

čeno právo  

anského zákoníku. 

domí, že se závodu účastní na    

adatele a promotéra požadovat náhradu za případnou  

ídit se Etickým kodexem  

R a zavazuje se k etickému chování a jednání (včetně svých prací) vůči  

Akreditovaný žurnalista (fotoreportér, kameraman) na vyžádání poskytne získané materiály     

či hlavnímu pořadateli. 

okument, pro kterou  

adatele a nebudou dále šířeny. 

a Maverick Slalom – Trophy 2022 


