I. Podorlická rally
17. - 18.5. 2019

RUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI AKREDITOVANÉHO
1. O akreditaci se žádá předem, písemně a to nejpozději 7 dní před zahájením soutěže.
2. Udělení akreditace je výhradně záležitostí pořadatele podniku. Pořadatel si v případě
neudělení vyhrazuje právo neudat důvod.
3. Žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let.
4. Žadatel si zkontroluje schválení jeho žádosti na internetu v sekci MEDIA – SEZNAM
AKREDITOVANÝCH. Tento seznam bude k dispozici pořadateli při výdeji akreditačních
průkazů a vest. Časy výdeje akreditací budou zveřejněny na stránkách
www.podorlickarally.cz v sekci MEDIA v týdnu před soutěží.
5. Při převzetí akreditace je každý akreditovaný povinen vlastnoručně podepsat "Ručení
odpovědnosti a povinnosti akreditovaného".
6. Akreditovaný musí být označen akreditační kartou a speciální vestou, vydanou a
přidělenou pořadatelem. Vlastní „fotovesty“ nejsou akceptovány!
7. Každý akreditovaný fotograf je povinen po soutěži poskytnout pořadateli 10 ks
fotografií v tiskové kvalitě, bez ořezů, pro jeho vlastní potřeby, bez nároku na finanční
odměnu a to nejpozději do 18. 6. 2019. Neučiní-li tak, nebude mu v budoucnu již
akreditace udělena.
8. Každý akreditovaný kameraman je povinen po soutěži poskytnout pořadateli
alespoň 5 min videozáznamu, pro jeho vlastní potřeby, bez nároku na finanční odměnu a
to nejpozději do 18. 6. 2019. Neučiní-li tak, nebude mu v budoucnu již akreditace
udělena.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit extrémně nebezpečná místa na trati. Na tato
místa nesmí vstoupit ani řádně označený a akreditovaný fotograf nebo kameraman.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo při závažném porušení stanovených pravidel
akreditovaným (půjčování akreditačního průkazu, vesty, ohrožení bezpečnosti apod.) k
okamžitému odebrání akreditace.
11. Žadatel je povinen na požádání prokázat svoji publikační činnost. Pokud tak neučiní
nebude mu akreditace udělena.

12. Na jeden závod je možné akreditovat 20 žadatelů, kteří budou označeni speciální
vestou. Pořadatel si vyhrazuje právo akreditovat ve specifických případech po individuální
domluvě i více než 20 žadatelů.
13. Akreditace je přednostně udělována: Pracovníkům redakcí mediálních partnerů.
Novinářům, fotografům a kameramanům vlastnící novinářský průkaz nebo takovým
žadatelům u kterých je prokázáno, že udělením akreditace vznikne pořadateli nějaký
prospěch.
14. Označení akreditovaného je nepřenosné, je majetkem pořadatele soutěže. Porušení
bezpečnostních a organizačních pravidel a neuposlechnutí instrukcí pracovníků vede k
okamžitému odebrání tohoto označení a vykázání z podniku.
15. Každý akreditovaný musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla
motoristického sportu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým chováním
nesmí ohrozit průběh akce, bezpečnost svoji ani jiných osob.
16. Akreditovaná strana si je vědoma toho, že motoristický sport je nebezpečný a
daného podniku se zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy
v budoucnu nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat
pořadatele, organizátory, kluby, které mají co dočinění s podnikem, dále propagátory,
jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele okruhu a jiné organizace participující na
podniku, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k
osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu na straně akreditovaného v
souvislosti s jeho přítomností na podniku.
17. Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat pořadatele a nepožadovat po nich,
ani jejich činitelích náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou (osobní zranění,
úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu), které při sportovním podniku vznikly.
18. Žadatel o akreditaci je povinen dodržovat hygienická a kulturní pravidla spojená
s jeho prací a pracovištěm, na kterém ji bude vykonávat. Zavazuje se neomezovat svým
chováním a jednáním své spolupracovníky, jiné akreditované osoby a osoby činné na
daném sportovním podniku.

